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Abstract:  This study explores the physical location of public libraries, 

and how the functions and activities that the libraries provide 

can be affected by where in the city the library is located. 

Two of the libraries that have been examined are located in 

subway stations, one in a suburban shopping center, and two 

in very close vicinity to a city center and transportation 

nodes. Interviews with five employees working in the five 

libraries in Stockholm and Gothenburg have taken place. 

The theoretical framework that has been used is a model 

developed by Andersson and Skot-Hansen, that divides the 

public library into four different roles; the social center, the 

information center, the cultural center and the knowledge 

center. The four roles each connect with different parts of the 

library´s functions, and the model tells us something about 

which profile a library can have in the local community. 

The results show that the location has both positive and, to a 

certain amount, negative effects on the public library. The 

close vicinity to communications, and the easy access in 

connection with shopping and attending culture events, 

makes the library a more accessible place where the efforts to 

become a library user are low. This type of location however, 

also brings noise and disturbance, which worries some of the 

librarians who see the library as a place of peace and quiet, 

and inspiration. Although the libraries examined in this study 

all have new and innovative locations, the functions and 

activities that take place are equal to those of a traditional 

public library. 

Nyckelord: folkbibliotek, informationscenter, intervjustudie, 

kulturcenter, kunskapscenter, läge, placering, socialt center 
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1 Inledning 

"Den lilla biblioteksfilialen 300 m² i Göteborg är snart ett minne blott. Trots de höga 

besökssiffrorna får biblioteket inte vara kvar efter nyår." (Asker, 2015) Så inleds den 

korta artikel i Biblioteksbladet som berättar att Stadsbiblioteket 300m² stänger i slutet 

av 2015. Denna nyhet mottogs med sorg, och många i bibliotekssfären har uttryckt sin 

besvikelse över att detta bibliotek inte får finnas kvar. Men vad är det som har gjort att 

detta bibliotek blivit så populärt? Stadsbiblioteket 300m² är beläget mitt i hjärtat av 

Göteborg, intill Brunnsparken, med sina många spårvagnar och närhet till butiker och 

köpcentrum som Nordstan och Arkaden. Biblioteket har generösa öppettider och är 

lättillgängligt för stadens invånare. Det är ett bibliotek som verkar vara fylla ett behov 

hos användarna. 

 

I bibliotekslagen (SFS: 2013:801) framgår att de svenska folkbiblioteken ska vara 

tillgängliga för allmänheten, men inte hur denna tillgänglighet ska appliceras på 

verksamheten. Inför denna uppsats undrade vi hur biblioteken tänker kring deras fysiska 

placering i stadsbilden, och vi söker svar på hur placeringen av ett bibliotek kan påverka 

verksamheten och dess användning. 

 

Stadsbiblioteket 300m² i Göteborg har ett speciellt och något ovanligt läge, vilket bör 

synas i hur biblioteket används och i vilka funktioner som verksamheten har valt att 

fokusera på. Denna studie har därför valt att undersöka 300m² och fyra andra 

folkbibliotek med ovanliga lägen, för att försöka reda ut på vilket sett läget har 

betydelse för ett bibliotek. Två tunnelbanebibliotek, ett nyetablerat fullskalebibliotek i 

Kista Galleria, samt ett starkt profilerat vuxenbibliotek i centrum, alla belägna i 

Stockholm kommer tillsammans med Stadsbiblioteket 300m² att utgöra grunden för 

denna uppsats.  

 

I detta inledande kapitel kommer uppsatsens problemformulering, syfte samt 

frågeställningar att presenteras. Därefter kommer en kortare bibliotekshistoria att 

beskrivas, med utgångspunkt i hur det fram till idag har tänkts och resonerats kring 

betydelsen och valet av bibliotekens läge. Efter detta följer ett antal internationella 

exempel, projekt där man har hittat nya lösningar på frågan om läget för bibliotek. 

Slutligen sammanfattas några av de riktlinjer och styrdokument som finns för de 

bibliotek som undersöks i denna studie. Även IFLA:s internationella riktlinjer beskrivs, 

i syfte att placera ämnet i en större kontext. 

 

1.1 Problemformulering 

Det har på senare år funnits en trend där nya bibliotek har placerats på platser där 

många människor är i rörelse. Ett exempel är i Madrids tunnelbana där man försöker 

locka invånarna till mer läsning genom att placera biblioteksmoduler på flera stationer, 

där resande passerar. Ett annat exempel återfinns i en av Londons delkommuner där 

man har utvecklat ett nytt bibliotekskoncept, som också ska agera som kulturellt 

centrum samt ha funktionen som medborgarkontor. Här i Sverige har flera så kallade 

tunnelbanebibliotek etablerats i Stockholm, och under tiden som Göteborgs 

Stadsbibliotek var stängt för renovering förlade man delar av verksamheten till en lokal 

mitt i centrum, kallad Stadsbiblioteket 300m². För ungefär ett år sedan flyttade Kista 
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bibliotek in i det lokala köpcentret Kista Galleria. Biblioteket, som fungerar som 

stadsdelsbibliotek i området Rinkeby-Kista, har nyligen fått priset “Public Library of 

the Year 2015”. 

 

I den svenska biblioteksforskningen har man ännu inte undersökt hur denna typ av 

placering står i relation till biblioteksverksamheten. Diskussionen kring var ett bibliotek 

bäst bör placeras har pågått länge, men det har inte genomförts någon djupare svensk 

forskning på ämnet. I denna uppsats ställer vi oss frågan om läget spelar roll för hur 

dessa bibliotek används och arbetar. Vi vill ta reda på om det finns något som länkar 

dem samman, och om det går att tala om en särskild typ av bibliotek. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att bidra till kunskapen om hur dessa bibliotek används och 

ser ut i relation till deras läge. Vi vill undersöka om och i så fall hur placeringen av det 

fysiska biblioteksrummet i staden påverkar dess användning och profil.  

 

Frågeställningar 

 

 Vilka funktioner går att identifiera på de undersökta biblioteken? 

 

 På vilket sätt kan det fysiska läget märkas i de undersökta bibliotekens 

verksamhet? 

 

 Går det att urskilja en gemensam profil för dessa bibliotek, och hur ser denna i 

så fall ut? 

 

1.3 Historia 

I studien Folkbibliotek makt och disciplinering (2009) presenterar Dan Andersson en 

historisk genomgång av folkbibliotekens roll i det moderna samhällets fostran och 

befolkningens utbildning. I sin studie har Andersson också tittat på utformningen och 

placeringen av biblioteken genom åren. Det är lätt att tro, när man talar om centralt 

belägna bibliotek, att det är en relativt ny företeelse, men detta stämmer inte. Redan på 

tidigt 1900-tal fanns uppfattningen att folkbiblioteken borde placeras på en central plats 

där invånarna ofta befann sig. Tidigare hade sockenbibliotek och olika 

föreningsbibliotek placerats i anslutning till ägarens verksamhet. I takt med att 

samhället förändrats har också bedömningen av vad som anses vara ett centralt läge 

förändrats. På 1910- och 20-talet ansågs det vara vid det lokala postkontoret, kyrkan, 

handelsboden eller liknande, på 40- och 50-talet var det i anslutning till kommunhuset 

eller vid järnvägsstationen. Från 90-talet och framåt har det centrala läget ansetts vara i 

stadens centrum, gärna i ett köpcentrum eller på någon av stadens huvudgator. Tanken 

har genom åren varit att invånarna ska kunna besöka biblioteket i samband med att de 

uträttar andra ärenden såsom att handla eller posta brev. Det ska vara enkelt och smidigt 

att besöka biblioteket. (Andersson 2009, s.136f) 

 

I boken Svenska bibliotek: historia, organisation, funktion (1973) menar författarna 

Gösta Ottervik och Sigurd Möhlenbrock att det svenska biblioteksväsendet i sin 
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utveckling har haft ett gott och stimulerande utbyte av andra länders 

biblioteksverksamheter. Framför allt kan man se att länder som USA och England har 

givit Sverige influenser och inspiration. Författarna menar att de svenska biblioteken på 

70-talet får en mer framstående position, och att inställningen till folkbiblioteken 

förändras, något som tydligt syns i kommunernas ökning av bibliotekens ekonomiska 

resurser. Tankarna kring bibliotekets placering i staden förändras under denna tid, och 

man vill ge biblioteket “en lika förnäm som funktionellt betingad central placering” 

(Ottervik & Möhlenbrock 1973, s.96). Även filialbiblioteken får en förhöjd position och 

placeras ofta i anslutning till lokala köpcenter. (ibid, s.96) 

 

1.4 Internationella exempel 

I en kommun i centrala London hade biblioteksanvändandet i slutet på 1990-talet 

sjunkit till 18% av invånarna, något som fick de lokala politikerna att reagera. Efter att 

ha genomfört en stor survey-undersökning om den lokala biblioteksverksamheten 

konstaterades att befolkningen överlag var missnöjd med vad biblioteken erbjöd, dess 

generella läge och dess öppettider. Användarna ville att biblioteken skulle anpassas 

efter deras behov gällande tillgänglighet, service, närhet, och utbud av medier och 

information. De lokala politikerna skapade då, i samråd med flera departement, 

organisationer och representanter för befolkningen, konceptet "Idea Store" - ett 

moderniserat bibliotek och medborgarcenter som utöver den klassiska servicen erbjuder 

vuxenutbildning och kurser, karriärrådgivning, läxhjälp, studieplatser, dagisverksamhet, 

café med mera. Man erbjuder också kultur i form av olika evenemang och 

konstutställningar. Dessa Idea Stores har längre öppettider, har moderna och fräscha 

lokaler och är belägna på huvudgator och i närhet till shopping och kollektivtrafik. 

Utöver detta, designade och planerade man lokaler och inredning för att efterlikna en 

kommersiell verksamhet. Detta för att skapa en balans mellan den traditionella 

biblioteksrollen och nya, spännande sätt att möta och hjälpa besökare, vilket också 

attraherar nya användare. Man vill att Idea Store ska vara en plats där individer och 

familjer kan samlas för att mötas och inhämta kunskap och information. (Idea Store, 

2002)  

 

Idea Store är ett exempel på hur bibliotek runt om i världen arbetar med att hitta nya och 

kanske bättre vägar för att möta användarna och den lokala befolkningen. I spanska 

Madrid valde man ett annorlunda koncept, “Bibliometro”. Bibliometro är 

biblioteksmoduler placerade vid ett antal stationer i Madrids tunnelbana. Modulerna är 

öppna under eftermiddagar på vardagar, och är fritt tillgängliga för invånare som har ett 

lånekort, antingen ett speciellt Bibliometro-kort, eller ett för Madrids bibliotek. I 

dagsläget finns Bibliometro på 12 stationer, och tillhandahåller cirka 3000 volymer 

fördelade på 800 titlar. (Metro de Madrid, 2015) Till skillnad från traditionella bibliotek 

där låntagaren själv får botanisera bland hyllorna, har Bibliometro personal som hjälper 

besökaren, som lånar sin bok via en lucka i modulen. Men då själva modulerna delvis är 

konstruerade av glas kan låntagaren lätt se vilka titlar som finns tillgängliga. (Paredes 

Pedrosa arquitectos, 2004) 

 

I artikeln Let´s go to the mall skriven av Donna Gordon Blankinship och publicerad i 

Library Journal 2005, beskrivs hur flera bibliotek i USA valt att flytta sin verksamhet 

till eller i nära anslutning till köpcenter. Chefen för ett av biblioteken menar att det hela 

handlar om ett utbyte. Köpcentret får fler kunder, samtidigt som biblioteken utgör en 
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oas för rast under shoppingturen, och verksamheten får fler besökare tack vare läget. 

Chefen beskriver det hela som en “win-win-situation”. Tillgängligheten för besökarna 

har ökat då biblioteket har öppet samma tider som resten av shoppingcentret, och 

besöksantalet och utlåningsfrekvensen har ökat med 35-40% sedan flytten (Gordon 

Blankinship 2005, s.1). På de bibliotek som beskrivs i artikeln presenteras beståndet 

ofta mer som i en bokhandel, med framsidan utåt för att locka, och andra medier såsom 

film och ljudböcker ges större plats än traditionellt på de amerikanska biblioteken. Även 

personalen får nya utmaningar, dels på grund av de längre öppettiderna, men också i 

sättet de bemöter sina besökare. Några av biblioteken som presenteras i artikeln har inte 

bibliotekarier på plats på heltid, utan de finns endast på biblioteket några dagar i 

veckan, resten av tiden drivs verksamheten av butiksbiträden utan särskild 

bibliotekskunskap. (ibid, s.2f) En av de intervjuade säger “if this is a new space, it also 

has to be a new way of thinking about library service” (Gordon Blankinship 2005, s.3). 

 

1.5 Riktlinjer och styrdokument 

I detta kapitel presenteras lokala styrdokument och riktlinjer för biblioteken i Stockholm 

och Göteborg. Dessa dokument sammanfattar de visioner och planer som respektive 

stad har för sin biblioteksverksamhet i stort, och visar vilket fokus städerna har valt för 

att föra biblioteken och befolkningen närmare varandra. Här presenteras även IFLA:s 

riktlinjer för hur etablering av nya bibliotek bör fungera. Där pekas också ut för- och 

nackdelar med olika placeringar.  

 

International Federaton of Library Associations and Institutions (IFLA) är en global 

organisation som arbetar med frågor relaterade till biblioteks- och 

informationsverksamheter och dess användare. De arbetar bland annat med att utveckla 

riktlinjer för hur olika delar av biblioteksverksamheten bör fungera, och har givit ut 

IFLA Library Building Guidelines: Development & Reflections (2007). I denna guide 

skriven av Karen Latimer och Hellen Niegaard presenteras riktlinjer för vad man bör 

tänka på när man planerar etableringen av en biblioteksbyggnad. Kapitel 15 handlar 

specifikt om läge och placering. Författarna menar att ett centralt läge och tillräckligt 

med utrymme är två viktiga aspekter att ta i beaktning när man planerar en 

biblioteksbyggnad. Ett centralt läge tillsammans med en attraktiv design på 

biblioteksbyggnaden skapar uppmärksamhet som lockar både användare och icke-

användare. Den enligt författarna intressanta rollen som mötesplats gör att ett läge som 

är både centralt och tillgängligt för det lokala samhället är allt viktigare för biblioteken 

idag: "Libraries should, therefore, be found in the very heart of any city and not 

somewhere in the outskirts" (Latimer & Niegaard 2007, s.229). Författarna menar dock 

att olika lägen har olika fördelar. Ett centralt läge har en viktig betydelse i bibliotekets 

kontakt med potentiella användare. Men med ett centralt läge följer ofta mindre ytor. 

Med ett mindre centralt läge kan ett bibliotek ha möjlighet till att disponera en större 

yta, vilket kan hjälpa i designen och layouten för biblioteket. Stora öppna ytor på få 

våningsplan är enligt författarna att föredra. Att dela lokal/läge med andra 

kulturinstitutioner, såsom museer, biografer eller gallerier har enligt författarna flera 

fördelar och är även en trend som har noterats. Med delade lokaler kan verksamheterna 

dela på kostnader för hyra och underhåll, och de kan även ha gemensamma 

personalutrymmen och möteslokaler. Dessutom kan större genomslagskraft i 

marknadsföring skapas. Bibliotek placerade i köpcenter har fördelen att där kunna 

marknadsföra sig till icke-användare på ett smidigt sätt. Författarna diskuterar projektet 
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med "Idea Stores" i London som visar att denna typ av läge i kombination med en icke-

traditionell biblioteksdesign som snarare efterliknar utseendet av exempelvis en 

bokhandel, når ut till och attraherar fler icke-användare. Även integrerade bibliotek tas 

upp av författarna, som menar att denna typ av bibliotek kan utvecklas till att finnas i 

eller i anslutning till exempelvis butiker, tågstationer och sportcenter, och kan då vinna 

mark. Ett fristående läge, i dubbel bemärkelse, är dock att föredra för många bibliotek, 

då detta ger större kontroll över bibliotekets verksamhet och dess vision, det dagliga 

arbetet och den framtida utvecklingen. (ibid, s. 231ff) 

 

Bibliotek i rörelse - Biblioteksplan 3.0 - en strategisk plan för Stockholms bibliotek 

2011-2015 (2011) grundar sig i mottot "när människor i rörelse möter bibliotek i rörelse 

är allt möjligt", och antogs av Stockholms fullmäktige 2006. I planen läggs ett tydligt 

fokus på att biblioteken i Stockholms kommun ska göra allt de kan för att komma 

närmare användarna och bli en del av deras vardag. Planen konstaterar att “Biblioteken 

ska ligga där människor rör sig” (Stockholms stadsbibliotek 2011, s.4), och tar specifikt 

upp de tre tunnelbanebibliotek som etablerats som ett direkt resultat av detta. Även 

Bibliotek Plattan som är beläget mitt i Stockholm centrum kan kopplas hit. Man vill att 

dessa bibliotek ska fungera som en tredje plats mellan användarnas hem och arbete, och 

erbjuda snabb service och inspiration för folk i farten (ibid, s.4). Vidare vill man att 

biblioteken ska finnas i befolkningens vardag, och man menar att biblioteken kan 

behöva flyttas för att lyckas med detta. Nya platser som uppmärksammas är 

köpcentrum, marknader och festivaler, och man vill utveckla den mobila verksamheten 

för att komma åt de användare som har svårt att ta sig till biblioteket. I planen 

uppmuntras befolkningens olikheter, och biblioteken ska genom att erbjuda olika 

profiler och kvalitetslitteratur i sin tur uppmuntra till mångfald och nya upplevelser. 

Dessa profiler ska utvecklas i dialog med lokalsamhället och invånarna, och leda till att 

öka stockholmarnas valfrihet samtidigt som biblioteken ökar sin mångfald. (ibid, s.11f) 

 

I Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 (2012) beskrivs konkreta planer 

för hur visionen i biblioteksplanen Bibliotek i rörelse ska uppnås. I motiveringen för att 

Stockholms bibliotek ska finnas där folk befinner sig, nämns att placeringen av 

biblioteken är av största vikt, och att flera verksamheter skulle kunna förbättras genom 

en mer strategisk placering. Vidare vill man att alla stockholmare som mest ska ha 30 

minuters resväg med kollektivtrafik till något av stadens sju så kallade 

fullskalebibliotek, där bland andra Kista, Skärholmens och Medborgarplatsens bibliotek 

ingår. (Stockholm stadsbibliotek 2012, s.4) Planen pekar också på att Stockholms 

befolkning ständigt ökar och att staden växer. Det gäller att biblioteken placeras på rätt 

geografisk plats, och att verksamheterna utvecklas i takt med staden. 

Stadsdelsbiblioteken uppmuntras att samverka med lokala föreningar, organisationer 

och företag för att synliggöra verksamheten i området. (ibid, s.6) 

 

I Biblioteksplan -Göteborgs stad 2013-2021 (2013) beskrivs visionen för Göteborgs 

bibliotek. Den lyder ”Folkbiblioteken - en självklarhet för Göteborgarna: Tillgängligt, 

Relevant, Öppet” (2013, s.9). Biblioteksplanen har ett stort fokus på begreppet 

tillgänglighet. Biblioteken ska synas och vara en del av staden. Genom att samarbeta 

med externa aktörer, erbjuda generösa öppettider och komplettera varandra ska 

biblioteken öka sin tillgänglighet och framgång. (Göteborgs stad 2013, s.10) I planen 

presenteras ett antal åtgärdsförslag som behandlar placeringen av folkbiblioteken i 

staden. Man uppmuntrar integrering eller samlokalisering med kulturhus, stora 

trafiknoder och affärscentrum. Biblioteksstrukturen delas in i tre nivåer; det lokala 
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biblioteket som ska ligga på gångavstånd från tätbebyggelse, resursbiblioteket som finns 

på strategiskt utvalda platser i några av stadsdelarna, och slutligen Stadsbiblioteket som 

också ansvarar för det digitala bibliotekets verksamhet och utveckling. 

Resursbiblioteken ska ha längre öppettider och erbjuda en högre servicenivå än de 

lokala biblioteken, och de ska ges utrymme att specialisera sig och skapa skilda profiler 

som kan utveckla och gynna hela kommunens biblioteksverksamhet. (ibid, s.12) 

 

2 Litteratur och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras litteratur som på olika sätt behandlar placeringen av bibliotek 

på platser där folk rör sig mest, samt hur sådana bibliotek kan användas och fungera. 

Kapitlet har delats upp i tre delar utifrån teman; generella texter om placering av 

bibliotek, dess användning och värdet av detta; texter om bibliotek i kommersiella 

miljöer; samt texter om bibliotek som också undersöks i denna studie. Denna 

tematisering görs för att lättare särskilja de viktiga aspekterna i varje text för denna 

undersökning. 

 

2.1 Lägets betydelse 

Under detta tema presenteras litteratur som behandlar var ett folkbibliotek kan placeras, 

och vad som kan förväntas av det valda läget. Här redovisas vilka aspekter gällande 

placeringen och läget som bör tas i beaktande vid etableringen av ett nytt bibliotek. 

 

I boken The five laws of library science (1931), beskriver författaren S. R. Ranganathan 

vad han kallar de fem lagarna om biblioteksvetenskap. Ranganathan anses ha haft ett 

starkt inflytande på biblioteksvetenskapen i sitt hemland Indien, och har bidragit till 

fundamentala förändringar för biblioteksverksamheten över hela världen. I kapitlet som 

presenterar den första lagen, som lyder "Books are for use”, på svenska “böcker är till 

för att användas”, diskuterar Ranganathan vikten av ett biblioteks läge. Författaren 

menar att vissa han talat med i sitt hemland Indien såg biblioteket som en plats som inte 

är avsedd för alla, och därmed inte borde placeras där så många som möjligt har tillgång 

till verksamheten. Andra såg biblioteket som en utsmyckning för staden, snarare än en 

institution, och att det då inte spelade någon roll var man placerade det (Ranganathan 

1931, s.8f). Ranganathan menar att efter att ha till fullo förstått den första lagen om 

biblioteksvetenskap, så finns det ingen tvekan om var ett bibliotek bör placeras. Det ska 

placeras där folket och behovet finns, både för användarnas bekvämlighet och för 

bibliotekets egen överlevnad. (ibid, s.11f) 

 

I The Design and Evaluation of Public Library Buildings (1991) listar Nolan 

Lushington och James M. Kusack kriterier för ett biblioteks läge. De nämner bland 

annat att ett bra läge är nära ett köpcenter som har kvälls- och helgöppet, nära 

kollektivtrafiken, samt på en stor gata där många rör sig. Författarna framhåller också 

vikten av att placera biblioteket så att det är väl synligt, och så att folk lätt kan ta sig dit, 

för då kommer det också att användas mycket. (Lushington & Kusack 1991, s.76f) 

 

Planning Public Library Buildings, av Michael Dewe, som utkom 2006, behandlar olika 

aspekter av planeringen av nya folkbibliotek. Dewe menar att det viktigaste beslutet för 
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hur välanvänt ett bibliotek kommer att bli är valet av placering, och pekar på 

tillgänglighet som en central faktor. Hur människor rör sig i området måste vägas in, 

liksom anknytning till kollektivtrafiken (Dewe 2006, s.106f). En placering grundad på 

detta, samt hur den närmaste omgivningen ser ut, kommer att leda till ett framgångsrikt 

bibliotek, i termer av antal besök. Också Dewe skriver om den sedan länge rådande 

uppfattningen att biblioteket ska finnas i stadens centrum, där folk rör sig mest, eller i 

ett köpcenter i förorten (ibid, s.99f). En placering i ett köpcenter har flera fördelar, 

skriver Dewe, och refererar till en artikel av L. Johnstone: för användaren är det 

praktiskt att kunna kombinera shopping och biblioteksbesök, samtidigt som det finns 

bra parkeringsmöjligheter; för biblioteket finns goda utsikter till att få många besökare, 

samt att saker som städning och säkerhet blir en fråga för hela köpcentret. Dewe 

påpekar dock att ett köpcenter inte är någon lämplig plats för ett huvudbibliotek, och 

skriver att nackdelarna med en sådan placering är något det talas mindre om i 

litteraturen. Det skulle till exempel kunna handla om att biblioteket inte blir så synligt i 

en sådan omgivning, eller att det ofta ligger en trappa upp från entréplanet. Författaren 

nämner här Telford Library, i Shropshire i England, som en möjlig bättre väg att gå. 

Detta bibliotek ligger just utanför ett köpcenter, i motsats till inuti detsamma (ibid, 

s.125, 127). 

 

En svensk publikation på samma tema, är Folkbibliotekslokaler: en handbok, som 

utgavs av Kulturrådet 1981. Också här framhålls vikten av att biblioteket ligger där folk 

rör sig, och att biblioteket hör hemma i stadens centrum. Det påpekas även vilken viktig 

balanserande funktion ett bibliotek kan ha på en i övrigt så kommersiell plats. 

(Andersson 1981, s.23) 

 

Gulten S. Wagner har i Siting of public libraries (1992) tittat på placeringen av 

biblioteksverksamhet, men har valt ett annorlunda sätt att studera lägets påverkan på 

användningen. Wagner menar att det går att läsa in många olika kontexter och meningar 

i valet av fysiskt läge för ett bibliotek. Både gällande själva platsen och dess placering i 

området biblioteket ska besörja, och hur dessa val får olika konsekvenser för samhället, 

befolkningen och biblioteket (Wagner 1992, s.12ff). Genom att analysera 

biblioteksverksamheten ur ett semiotiskt perspektiv, det vill säga genom att försöka tyda 

tecken och signaler som förmedlas eller uttrycks, kan man utröna hur verksamheten 

uppfattas och fungerar (ibid, s.4). Wagner kommer bland annat fram till att det populära 

alternativet att placera biblioteket i anslutning till eller i ett köpcenter blir paradoxalt då 

biblioteket står i tydlig kontrast till köpcentrets ideologi om konsumtion och profit. Han 

menar också att genom att placera ett folkbibliotek i anslutning till en statlig byggnad, 

skapas kopplingar till staten, som kan överskugga alla andra associationer ett bibliotek 

kan ha, såsom tillgänglighet, öppenhet och centralt läge (ibid, s.10ff). 

 

2.2 Bibliotek i kommersiella miljöer 

Här presenteras litteratur och forskning om bibliotek i kommersiella miljöer såsom 

köpcenter och stadskärnor. Dessa visar på vilka för- och nackdelar som kan finnas för 

bibliotek som väljer att ha sin verksamhet i detta läge. Här undersöks även vilken roll 

dessa bibliotek får i samhället.   

 

I Library Facility Siting and Location Handbook (1997) redogör Christine M. Koontz 

för olika synsätt på bibliotekets placering i staden, under 1900-talet i USA. Författaren 
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nämner bibliotekarien Joseph Wheeler som en inflytelserik förespråkare för att placera 

biblioteket i stadens centrum, under seklets första hälft. Precis som för en affär, var det 

även för ett bibliotek viktigt att finnas där många människor var i rörelse, för att få så 

många besökare som möjligt (Koontz 1997, s.13). Koontz skriver att denna syn länge 

var den dominerande, innan de större städerna började utvidgas, och folk flyttade från 

innerstaden ut till förorterna, bland annat på grund av att bilar blev allt vanligare. I 

förorterna började nya små samhällen att utvecklas, vilket medförde att nya 

biblioteksfilialer öppnades i lokala köpcenter (ibid, s.15). Koontz menar dock att även 

trenden med att placera bibliotek i köpcenter, som tog ny fart i USA under 1900-talets 

sista decennier, kan ses som ett uttryck för att de kriterier som Joseph Wheeler 

förespråkade ännu väger tungt (ibid, s.22). Samma överväganden som görs vid val av 

plats inom detaljhandeln är något som även värderas högt av bibliotekarier (ibid, s.25). 

Ett väl synligt och tillgängligt bibliotek kan också komma att användas på icke-

traditionella sätt, till exempel som en mötesplats där det inte kostar pengar att vistas, 

eller där man kan gå och titta på en utställning, eller bara gå in och värma sig en stund 

om vädret är dåligt. Författaren citerar en bibliotekarie som menar att sådan icke-

traditionell användning är något som bör uppmuntras, då den kan leda till att biblioteket 

får fler framtida användare (ibid, s.24). Även en placering i ett köpcenter sägs kunna dra 

nya användare till biblioteket (ibid, s.40). 

 

I Libraries in a World of Cultural Change (1995), tar Liz Greenhalgh, Ken Worpole, 

och Charles Landry ett bredare grepp om folkbibliotekets roll och plats i dagens 

samhälle. De skriver bland annat om bibliotekets möjliga plats i stadens kommersiella 

centrum, och drar paralleller mellan den så kallade browsing i hyllorna som 

biblioteksbesökare ägnar sig åt, och det flanerande och tittande i skyltfönster som 

många fotgängare ägnar sig åt i stadens centrum. Författarna argumenterar för att ett 

bibliotek skulle kunna vara till stor hjälp i försöken att åstadkomma ett mer levande 

stadscentrum, då det är en populär kulturinstitution som drar till sig mycket folk, och 

dess närvaro skulle dessutom öka mångfalden i stadskärnan. Trots detta är biblioteket, 

enligt författarna, något som ofta förbises i diskussionen om hur man kan vitalisera 

centrumområden. De lyfter även fram bibliotekets möjliga positiva effekter på de 

omkringliggande affärerna, då det bidrar till att fler människor kommer till och 

uppehåller sig i området. (Greenhalgh, Warpole & Landry 1995, s.74ff) 

 

Anne Morris och Anna Brown gav 2004 ut Siting of public libraries in retail centres: 

benefits and effects. Detta paper undersöker de möjliga fördelarna med att placera ett 

folkbibliotek i anslutning till daglighandel och köpcentrum, och presenterar resultat av 

flera studier genomförda i Storbritannien, samt intervjuer gjorda med butiksinnehavare. 

I samtliga studier har man uppmärksammat att biblioteksanvändandet både ökat och 

förändrats. Man märkte en ökning av spontanbesök där användare kom in under sin 

lunchtimme eller i kombination med en shoppingtur, och en bibliotekarie tyckte sig se 

en bredare, mer mångfasetterad användargrupp än tidigare. Även tillgång till fri 

parkering, toaletter och en ökad trygghet i och med köpcentrens säkerhetsvakter angavs 

som orsaker till ökad användning. Flera av de intervjuade menade att biblioteken fick 

fler fördelar på grund av det nya läget, än vad de etablerade butikerna fick av 

biblioteket. Några menade att butikerna skulle klara sig bra utan bibliotekets närvaro, 

medan biblioteket skulle förlora på att placeras någon annanstans. (Morris & Brown 

2004, s.130) Många av de intervjuade menade dock att även butikerna vinner på att 

bibliotek etableras i köpcentrum. Biblioteksanvändare blir potentiella kunder, och även 

om de inte köper något, så blir användarna medvetna om vad som erbjuds och kan 
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lockas att gå in i butiker de annars inte skulle ha sett. (ibid, s.132) Författarna anger 

även några nackdelar med att placera ett bibliotek i ett köpcenter. Hyran är ofta 

betydligt högre i kommersiella områden, och om det inte går att komma överens om ett 

rimligt belopp kan de höga hyreskostnaderna tillsammans med bibliotekets andra 

utgifter stjälpa verksamheten. En annan nackdel kan enligt de intervjuade vara att 

biblioteken ofta erbjuds lokaler som inte är belägna på markplan, vilket försvårar 

synliggörandet av biblioteket, och även tillgängligheten för äldre eller personer med 

funktionsnedsättning. Storleken på lokalerna ses också som en nackdel, då dessa ofta är 

för små enligt bibliotekarierna. (ibid, s.134f) Sammanfattningsvis skriver Morris & 

Brown att samarbete och eftertanke är viktigt i etableringen av ett bibliotek i ett 

köpcenter. Det finns många olika faktorer som bör vägas in, och det är viktigt att 

biblioteksverksamheten står för kvalité och har ett visuellt attraktivt utseende för att 

passa in i kontexten. (ibid, s.136f) 

 

2.3 Om de undersökta biblioteken och liknande bibliotek 

Nedan presenteras tre magisteruppsatser som på olika sätt behandlar några av de 

bibliotek som undersöks i denna studie. Gemensamt för dessa uppsatser är att de har ett 

fokus på hur biblioteken används, samt undersöker vilken roll biblioteken har i dagens 

samhälle.  

 

I magisteruppsatsen Bibliotek Plattan - en plats för inspiration, lärande och möten? 

(2012) undersöker författaren Lina Hesterman vilken roll ett folkbibliotek kan ha i 

dagens samhälle. Detta görs genom djupgående intervjuer med bibliotekarier och övrig 

personal på Bibliotek Plattan i Stockholm, samt en undersökning av aktuella 

styrdokument och riktlinjer för denna verksamhet. Hesterman analyserar efter 

Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen och Skot-Hansens "Four-spaces" modell, och 

kommer fram till att biblioteket har kännetecken från alla fyra "platser" i modellen, men 

att "inspirationsplatsen" får störst fokus. Hestermans informanter anser att bibliotekets 

läge hjälper verksamheten att fungera som en inspirationsplats då lokalen har stora 

fönster med utsikt över Sergels Torgs folkmyller. Informanterna menar att atmosfären 

som återfinns kring Kulturhuset och biblioteket gör att många olika användare kan 

uppleva platsen som inspirerande (Hesterman 2012, s.36f). Dock ifrågasatte 

informanterna uttrycket "mötesplats". En av de intervjuade menar att många väljer att 

träffas på biblioteket på grund av dess centrala placering i staden, och på så vis blir en 

mötesplats. Men informanten anser att då den huvudsakliga funktionen för bibliotek 

Plattan är att användarna snabbt ska kunna komma och gå med sina ärenden, är detta 

inte en aktuell roll för biblioteket. (ibid, s.30) Gällande bibliotekets geografiska läge går 

informanternas åsikter isär. Det positiva som tas upp är enkelheten och tillgängligheten 

för användarna, och det negativa som pekas ut är att Sergels Torg och centrumområdet 

tenderar att husera många missanpassade personer som utnyttjar bibliotekets lokaler på 

oönskat sätt, och att området ofta blir folktomt på kvällar efter att butiker och kontor 

stänger (ibid, s.44). Hesterman tror att bibliotekets tilltänkta målgrupp förmodligen 

skulle kommit till biblioteket även om det var beläget på en mindre tillgänglig plats 

(ibid, s.58). 

  

I magisteruppsatsen Bibliotek i tunnelbanan - en ideologisk analys (2013) vill 

författaren Paula Fant ta reda på varför man har valt att öppna bibliotek i anslutning till 

tunnelbanestationer i Stockholm. Fant har undersökt Högdalens, Bredängs samt Sture 
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bibliotek som är beläget vid Östermalmstorg, och har valt att lägga störst fokus på Sture 

bibliotek då hon tycker att detta bibliotek har flera intressanta aspekter att undersöka. 

Utifrån en biblioteksideologisk kontext och med utgångspunkt i kulturpolitik och 

bibliotekslagen analyserar Fant de idéer, motiveringar och argument som framkommit i 

de dokument hon tagit del av och de intervjuer hon genomfört. Fant kommer fram till 

att de tre tunnelbanebiblioteken är tänkta att fungera som en tredje plats mellan hemmet 

och arbetet/skolan. De ska vara som en plats som lockar till sig nya besökare, samt 

marknadsföra stadsbiblioteken genom snygg design, modern utrustning och unikt 

bestånd. I en av de genomförda intervjuerna menar informanten att Sture bibliotek kan 

nå nya grupper genom att finnas där de gör. Användarna befinner sig redan på platsen 

och kan därför välja att gå in, de behöver inte anstränga sig för att ta sig till 

biblioteket.(Fant 2013, s.39) I författarens slutsatser framgår att ett tydligt mål för 

tunnelbanebiblioteken är att vara tillgängliga för de stressade Stockholmsborna, men de 

ska också vara en del av arbetet med att förändra och förbättra biblioteksstrukturen för 

användare av sina respektive bibliotek, samt fungera som mötesplatser. Biblioteken i 

Bredäng och Högdalen ska lyfta området och centrum genom att samverka med lokala 

föreningar, näringsliv och befolkning och därmed skapa en samhörighet. Dessa två 

bibliotek flyttades till mindre lokaler, vilket författaren tycker är dåligt då det försämrat 

bibliotekens utbud och minskat antalet studieplatser. Ett bättre läge har medfört en 

försämrad kvalitet på verksamheten. (ibid, s.50f) 

 

Genom observationer och kvalitativa intervjuer med bibliotekarier och användare, har 

författaren till magisteruppsatsen Innovativa folkbibliotek - en kvalitativ analys av 

Garaget i Malmö och Högdalens T-banebibliotek i Stockholm (2014), Karin-Karuchka 

Kristiansen undersökt hur två nytänkande biblioteksverksamheter arbetar och vad de har 

för relation till den traditionella rollen som folkbibliotek. En av de intervjuade vid 

Högdalen menar att biblioteket ska vara tillgängligt för alla, så det är bra att placera det 

så nära folk som möjligt. Men i och med att biblioteket är beläget i tunnelbanan, förlorar 

verksamheten den grupp av besökare som vanligtvis inte använder kollektivtrafik. 

(Kristiansen 2014, s.40). En annan av de intervjuade tycker att placeringen av 

Högdalens bibliotek är på gott och ont. Läget gör biblioteket väldigt lättillgängligt, men 

samtidigt förekommer det till följd av detta att människor med olika problem använder 

biblioteket som "värmestuga" eller till och med förstör inredningen (ibid, s.41). En av 

informanterna vid Garaget i Malmö säger att det är viktigt att titta på 

befolkningsunderlaget i området kring biblioteket, och utefter detta anpassa sin 

verksamhet och vara tydlig med vad man erbjuder och hur ett bibliotek fungerar. 

Informanten menar att boende i området kring Garaget kommer från länder som inte har 

en liknande bibliotekstradition, och att det då är mycket viktigt att presentera 

verksamheten på ett förståeligt sätt för att locka dem till biblioteket. (ibid, s.36) 

Uppsatsen kommer fram till att de båda undersökta biblioteken är innovativa på flera 

sätt, men att de fortfarande har en stark koppling till den traditionella 

biblioteksverksamheten även om de på olika sätt försöker hitta nya vägar att nå 

användarna. Författaren anser att Högdalens bibliotek har placerats på en "mitt emellan-

plats" mellan jobbet och hemmet för att bli en del av användarnas stressiga vardag, 

Trots detta finns det alltid individer som inte passar in i denna användarroll, och som 

enligt författaren på så vis exkluderas. (ibid, s.46) 
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3 Teori 

I detta kapitel presenterar vi den teoretiska modell som har valts för analysen av 

uppsatsens empiriska material. Modellens olika delar beskrivs, och kapitlet avslutas 

med ett resonemang om tillämpningen av teorin. 

 

3.1 Folkbibliotekets profil i lokalsamhället 

Som teoretisk utgångspunkt för uppsatsen, används Marianne Anderssons och Dorte 

Skot-Hansens modell över det lokala folkbibliotekets profil, som de presenterade i 

boken Det lokale folkbibliotek: afvikling eller udvikling (1994). Då uppsatsens syfte är 

att undersöka hur folkbibliotek med en särskild placering fungerar och används, är 

denna teoretiska modell i hög grad relevant. 

 

Det bör nämnas att Skot-Hansen, tillsammans med Henrik Jochumsen och Casper 

Hvenegaard Rasmussen, 2010 presenterade en ny och vidareutvecklad version av 

modellen nedan. Denna nyare version talar om fyra ”spaces” i stället för 

roller/funktioner, och fäster mindre vikt vid det fysiska biblioteksrummet. Då vår studie 

undersöker just det fysiska biblioteket; vad detta erbjuder och hur det används, anser vi 

dock att den äldre, ursprungliga modellen är mer användbar för vår uppsats. 

(Jochumsen, Hvenegaard Rasmussen & Skot-Hansen 2010)) 

 

I sin bok tar Andersson och Skot-Hansen avstamp i debatten om vilken roll 

folkbiblioteken egentligen har att spela i dagens samhälle, om det är kultur eller 

information som ska stå i centrum för verksamheten. Författarna menar att det kan 

finnas andra områden däremellan, som också utgör viktiga delar av folkbibliotekens 

verksamhet, och de redogör för dessa i sin studie av några danska folkbibliotek. För att 

lättare åskådliggöra de olika roller som biblioteket kan spela i lokalsamhället, 

konstrueras en modell bestående av de fyra fälten kulturcenter, kunskapscenter, 

informationscenter, och socialt center. Dessa roller ska inte ses som helt och hållet 

definierade och isolerade från varandra, utan överlappar ofta varandra på olika sätt. I 

modellen, som återges nedan, kan de fyra rollerna sägas utgå ifrån fyra motsvarande 

områden i bibliotekets verksamhet, samt rikta sig mot olika delar av användarnas liv 

och det kringliggande lokalsamhället. Modellen kan användas, menar författarna, för att 

beskriva vilken profil folkbiblioteket har i sitt lokalsamhälle. Den kan även användas i 

en diskussion om vilka delar av det lokala bibliotekets verksamhet som ska prioriteras. 

(Andersson & Skot-Hansen 1994, s.12ff) 
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Figur 1: Modell över det lokala bibliotekets roll (Andersson & Skot-Hansen, 1994, s.18) 

 

 

3.2 Biblioteket som kulturcenter 

Biblioteket som kulturcenter innebär att biblioteket i sitt lokalsamhälle fungerar som en 

förmedlare av kultur, och som ett rum för kulturella upplevelser (Andersson & Skot-

Hansen 1994, s.19). Detta skulle kunna kallas för folkbibliotekets traditionella roll, och 

en viktig del här är förstås utlån av böcker, filmer, skivor, tidskrifter och andra medier. 

En annan viktig del, som Andersson och Skot-Hansen talar om, är den så kallade 

programverksamheten på biblioteket, det vill säga olika typer av arrangemang, både för 

barn, ungdomar, och vuxna. Det kan handla om till exempel konstutställningar, 

temautställningar, teaterföreställningar, filmvisningar, sagostunder, föreläsningar, eller 

författarbesök (ibid, s.222ff). Sådana här arrangemang behöver inte vara helt och hållet i 

bibliotekets regi, utan kan med fördel anordnas i samarbete med lokala föreningar och 

organisationer (ibid, s.99). Även bibliotekariernas boktips och skyltning kan räknas in 

här, som mer vardagligen förekommande exempel på litteraturförmedling. Något annat 
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som anses höra hemma i denna funktion, är om biblioteket upplåter sina lokaler åt 

grupper och föreningar, för kulturella uttryck (ibid, s.19). 

 

3.3 Biblioteket som kunskapscenter 

Biblioteket som kunskapscenter innebär att biblioteket i lokalsamhället verkar för 

bildning och ökad kunskap hos sina användare, både i form av stöd och komplement till 

formell utbildning, och som en plats dit den enskilde individen på egen hand kan söka 

sig för att inhämta kunskap (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.14). En del av denna 

verksamhet är bibliotekets samarbete med skolor och studieförbund, och biblioteket kan 

till exempel i sitt bestånd tillhandahålla viss kurslitteratur för studenter. Likaså att hjälpa 

gymnasieelever med frågor om skoluppgifter, och erbjuda läxhjälp till både barn och 

vuxna (ibid, s.62, 117). I den här rollen ingår också att i biblioteksrummet erbjuda 

platser där både grupper och enskilda kan sitta och studera, samt datorer som 

allmänheten får använda. Undervisning i informationssökning, och i hur man använder 

biblioteket, är också exempel på vad som räknas till bibliotekets funktion som 

kunskapscenter (ibid, s.19). Detta fält kan sägas befinna sig mellan kultur och 

information (ibid, s.14). 

 

3.4 Biblioteket som informationscenter 

Biblioteket som informationscenter innebär att biblioteket förmedlar information till 

lokalsamhället, i form av mer konkreta och specifika upplysningar. Det kan till exempel 

handla om samhällsinformation, turistinformation, eller sådant som rör 

arbetsmarknaden, och kan ske via broschyrer, anslagstavlor, eller bibliotekets egen 

webbplats (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.19). Detta kan också förmedlas via 

bibliotekets informationsdisk, i form av referensfrågor, där användaren är ute efter 

svaret på en särskild fråga (ibid, s.171). Något annat som hör hemma i det här fältet, är 

när biblioteket erbjuder sina användare kontakt med experter, till exempel juridisk 

rådgivning, eller råd om friskvård (ibid, s.219). Det kan också handla om att användare 

ber bibliotekarien om vägledning i någon fråga, där bibliotekarien kan hänvisa vidare. 

Det kan röra sig om hjälp med översättning, eller hjälp med hur man skriver 

jobbansökan och CV (ibid, s.171). Möjligheten att på egen hand kunna söka den 

information man behöver är förstås viktig, så hit får även räknas att biblioteket 

tillhandahåller publika datorer med utskriftsmöjlighet, scanner, och kopiator. 

 

3.5 Biblioteket som socialt center 

Biblioteket som socialt center innebär att det fungerar som en plats som bidrar till att 

uppfylla ett socialt behov. Människor som inte arbetar eller studerar på dagtid kan gå till 

biblioteket och vara där en stund, läsa tidningar eller tidskrifter, använda datorerna, och 

kanske prata med andra användare eller med personalen, för att få gemenskap och en 

känsla av tillhörighet. Biblioteket kan ha en tidningshörna med fåtöljer, där man kan 

sitta bekvämt och läsa en stund, och kanske har biblioteket även en kaffeautomat eller 

ett café, där det går att få en kopp kaffe (Andersson & Skot-Hansen 1994, s.14). 

Barnfamiljer och föräldralediga kan komma till bibliotekets barnavdelning, där det kan 

finnas mer än böcker för barnen, till exempel spel och pussel, och annat som barnen kan 
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sysselsätta sig med. Även äldre barn kan komma till biblioteket, som en plats att vara på 

efter skolan. I denna roll kan biblioteket samarbeta med till exempel förskolor och 

pensionärsföreningar, och hålla i bokklubbar eller läsecirklar, för barn, ungdomar, och 

vuxna, där man träffas regelbundet i bibliotekets lokaler (ibid, s.131). Här fungerar 

biblioteket som en del av många människors vardag. Hit räknar Andersson och Skot-

Hansen även den uppsökande verksamheten, där biblioteket levererar böcker i olika 

former dels till institutioner, och dels till användare som inte själva kan ta sig till det 

fysiska biblioteket (ibid, s.19). 

 

3.6 Tillämpningen av den teoretiska modellen 

Som nämndes i början av kapitlet, går det inte att helt renodla dessa fyra roller, utan de 

kommer att överlappa varandra i verksamheten. Ett boktipscafé som biblioteket 

anordnar har ju till exempel både en social dimension och en kulturdimension, medan 

studieplatser som tillhandahålls kan sägas höra till både kunskapsfunktionen och den 

sociala funktionen. Vissa inslag i bibliotekets verksamhet kan höra hemma i flera, eller 

till och med i alla fyra fält. De publika internetdatorerna är ett sådant exempel. Det 

faktum att biblioteket erbjuder sådana till sina användare, placerar vi in under 

informationscenter, men sedan är frågan även vad användarna gör med sin datortid. Om 

de sitter där långa stunder, kan det tänkas fylla en social funktion, samtidigt som det 

förstås även kan handla om att inhämta kunskap, eller att ägna sig åt något kulturellt. 

 

Som synes i modellen ovan, utgår de fyra rollerna ifrån fyra motsvarande områden: 

kultur, kunskap, information, och sociala tjänster; och kan sägas rikta sig utåt mot fyra 

olika delar av det lokala samhället: kultur, utbildning, arbetsliv, och vardagsliv; och 

sedan vidare ut mot större mål i samhället och världen i stort. I modellen tydliggörs 

också överlappningen mellan de fyra fälten, och hur de alla rör sig mellan olika delar av 

människors liv. Dessa vidare dimensioner av bibliotekets verksamhet kommer inte att 

beröras på djupet i denna uppsats, men finns förstås med i bakgrunden i såväl analysen 

av som diskussionen om uppsatsens resultat. 

 

Anderssons och Skot-Hansens modell är användbar för att identifiera vilka olika 

funktioner ett bibliotek har i sitt närområde, och för att försöka urskilja om ett specifikt 

bibliotek kan sägas ha en särskild profil. Modellen fångar väl in de olika sidorna av ett 

folkbiblioteks dagliga verksamhet, vilket gör den lämplig som teoretisk analysram för 

denna uppsats. 

 

Uppsatsens resultat kommer även att jämföras med tidigare forskning och litteratur på 

området. 
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4 Metod 

I detta kapitel redogör vi för hur studien har gått till, från val av metod, via urval och 

genomförande av intervjuerna, till analysen av det insamlade materialet. Vi resonerar 

även kring etiska överväganden, samt vilka avgränsningar som har gjorts i 

undersökningen. 

 

4.1 Val av metod 

Den metod som har valts för att besvara uppsatsens forskningsfrågor är 

semistrukturerad intervju. I semistrukturerade intervjuer bestäms några för studien 

relevanta teman, och utifrån dessa utformas en intervjuguide. Under intervjun finns 

sedan utrymme för flexibilitet. Samtliga teman ska beröras, men ordningen på frågorna 

behöver inte nödvändigtvis vara densamma från intervju till intervju, nya frågor kan 

tillkomma, informanten ges frihet i formulerandet av sina svar, och intervjuaren har 

möjlighet att följa upp dessa svar med följdfrågor (Bryman 2011, s.413ff). En fördel 

med denna metod, jämfört med mer strukturerade intervjuer eller enkäter, är att 

intervjuaren under datainsamlingen successivt kan lära sig mer om och få en större och 

kanske ny förståelse för det undersökta ämnet. Semi-strukturerade intervjuer gör det 

även möjligt för intervjuaren att förbättra sina frågor under undersökningens gång 

(Kvale 2014, s.155). 

 

Ett viktigt skäl till vårt val av metod är just möjligheten att under intervjun ställa 

följdfrågor och be informanten att utveckla sina svar, om så behövs. De något öppnare 

frågorna om bibliotekets läge upplever vi också gynnas av denna intervjumetod. 

Intervjuguiden har utformats med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställning, 

samt den teoretiska modellen, och har delats in i tre teman; Bibliotek, Användning, och 

Läge. För varje tema har sedan funnits ett antal punkter att beröra under varje intervju, 

för att kunna få en tydlig bild av hur biblioteket ser ut och vad det innehåller, hur det 

används, samt hur dess läge märks i den dagliga verksamheten. Denna intervjuguide har 

använts i alla fem intervjuer, med vissa mindre tillägg och justeringar från intervju till 

intervju. 

 

I syfte att komplettera intervjuerna, innefattar datainsamlingen även information om 

biblioteken på deras respektive webbplatser. 

 

4.2 Urval 

I vår undersökning har vi använt oss av ett målinriktat urval, vilket betyder att vi har 

valt deltagare som är relevanta för uppsatsens syfte och forskningsfrågor (Bryman 2011, 

s.434). Vi har därför valt förhållandevis nyöppnade folkbibliotek, lokaliserade på platser 

där mycket folk är i rörelse. Mer specifikt, föll valet i första skedet på Stadsbiblioteket 

300m² i Göteborg, Biblioteket Plattan i Stockholm, samt de tre tunnelbanebiblioteken i 

Stockholm. I undersökningen ingår dock endast två av tunnelbanebiblioteken, då det 

tredje tunnelbanebiblioteket avböjde medverkan, med hänvisning till tidsbrist. Vi valde 

då att i stället ta med Kista bibliotek. Detta bibliotek är avsevärt större än de övriga i 
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studien, och har därför även en betydligt mer omfattande verksamhet, men det ligger i 

ett köpcenter, vilket gör det relevant att ändå inkludera i vår undersökning. 

 

Som informanter till studien har valts bibliotekspersonal med överblick över, och 

erfarenhet av, den dagliga verksamheten på respektive bibliotek. Med detta urval kan vi 

dels få en god bild av hur varje bibliotek fungerar och används, och dels resonemang 

kring bibliotekens läge, och hur detta kan märkas i bibliotekets verksamhet. 

 

4.3 Genomförandet av intervjuerna 

Informanterna kontaktades och tillfrågades om en intervju huvudsakligen per telefon. I 

några av fallen skickades även ett uppföljande e-postmeddelande. De fem intervjuerna 

genomfördes sedan under en tvåveckorsperiod i oktober 2015. De pågick alla i 40-50 

minuter, och ägde rum på en avskild plats på respektive bibliotek, dock inte i själva 

biblioteksrummet. Intervjuerna spelades in med diktafon eller mobiltelefon. Detta är 

viktigt dels för att kunna lyssna mer uppmärksamt på vad informanterna säger under 

intervjun, och dels för att få med de exakta formuleringarna i informanternas svar, inte 

minst för citatanvändningen i presentationen av undersökningens resultat. (Kvale 2014, 

s.219).  

 

Ljudupptagningarna av intervjuerna har sedan transkriberats, och utskrifterna har 

analyserats. I analysen av materialet har vi utgått ifrån uppsatsens frågeställningar och 

teoretiska ramverk, för att ta fram fem teman, vilka vi sedan har letat efter uttryck för i 

de utskrivna intervjuerna. Dessa teman utgörs av de fyra funktionerna i den teoretiska 

modellen: kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter, och socialt center, samt 

lägets påverkan. De har färgkodats, för att underlätta bearbetningen av materialet. 

(Bryman 2011, s. 528) 

 

4.4 Etiska överväganden 

I uppsatsen talar vi om vilka fem bibliotek vi har studerat, då dessa skulle vara svåra, 

för att inte säga omöjliga, att göra anonyma. Informanterna i studien är dock anonyma, 

och benämns kort och gott “informanten” i uppsatsens resultatredovisning och analys. 

Ingen annan än uppsatsförfattarna har haft kännedom om vilka personer som har 

intervjuats. Såväl ljudupptagningar som utskrifter har förvarats på ett sådant sätt att 

ingen utomstående har haft tillgång till dem. Inför intervjuerna har deltagarna 

informerats om syftet med undersökningen, att deras medverkan och svar kommer att 

hanteras konfidentiellt, och de har även fått författarnas kontaktuppgifter. (Bryman 

2011, s.131f) 

 

4.5 Avgränsningar 

I uppsatsen har vi valt att i första hand fokusera på det fysiska biblioteksrummet; vad 

som erbjuds där och hur det används. Anledningen till detta är att det är bibliotekets 

placering i stadens fysiska miljö som utgör utgångspunkten för den här uppsatsen. Vi 

har inte närmare studerat bibliotekens upptagningsområde, då vi anser att uppsatsens 

ämne skulle blivit för brett och empirin därmed svår att sammanställa på ett 
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tillfredsställande sätt. Vi tror att upptagningsområdet är en intressant aspekt att 

undersöka, men att det för denna uppsats inte hade tillfört tillräckligt relevanta resultat 

för att besvara våra forskningsfrågor. När det kommer till användningen av biblioteket 

har vi inte studerat låne- och besöksstatistik, utan har valt att fokusera på de intervjuer 

och observationer vi har genomfört. Då det finns tydliga skillnader i storlek och bestånd 

på de undersökta biblioteken, anser vi att det skulle finnas en risk för att sådan statistik 

kan ge ett missvisande resultat. 

 

5 Resultat och Analys 

I detta kapitel redovisas och analyseras de resultat som har framkommit av 

intervjuundersökningen. Kapitlet inleds med en presentation av de fem bibliotek som 

ingår i studien. Efter det följer en redovisning av resultaten i tre delar, indelade efter 

uppsatsens tre forskningsfrågor. Den första delen av resultaten handlar om bibliotekens 

funktioner, och presenteras inom ramarna för Anderssons och Skot-Hansens teoretiska 

modell över folkbibliotekets fyra roller (se 3 Teori). Den andra delen handlar om 

bibliotekens läge, och den tredje delen handlar om huruvida de fem biblioteken i studien 

kan sägas ha en gemensam profil. 

 

I hela detta kapitel har vi valt att samla referenserna till respektive intervju, och placera 

dessa efter avslutat stycke. All empiri och alla citat som placeras in i ett stycke har 

hämtats från samma intervju, och har således samma referens. Detta har gjorts för att 

underlätta flödet i texten, och läsningen av densamma. 

 

5.1 Presentation av de undersökta biblioteken 

Här presenteras de bibliotek som har undersökts i denna studie. En sammanfattning av 

bibliotekens läge, tillgängliga resurser, bestånd samt verksamheternas lokaler görs här, i 

syfte att ge en tydlig bild. 

 

Stadsbiblioteket 300m² 

Då Göteborgs Stadsbibliotek 2012 stängdes för om- och tillbyggnation under två år, 

behövdes en tillfällig plats dit göteborgarna kunde komma för att uträtta sina 

biblioteksärenden. Stadsbibliotekets resurser fördelades ut på olika bibliotek i staden, 

och en av politiker efterfrågad lösning var att placera ett bibliotek i anslutning till en 

stor knutpunkt för kollektivtrafik. Man etablerade Stadsbiblioteket 300m² vid 

Brunnsparken, en central och aktiv plats där många människor finns i rörelse under 

dagen. Bibliotekslokalen är just 300 kvadratmeter stor, och har ett begränsat men brett 

utbud. Målet var i starten att erbjuda en servicestation med en mix av det användarna 

kunde förvänta sig, och samtidigt överraska dem med lite smalare titlar. (Göteborgs 

stadsbibliotek, 2011) Biblioteket har ingen barnavdelning, utan har uteslutande 

vuxenlitteratur och facklitteratur, samt ett begränsat urval av tidskrifter, film och musik. 

Lokalen har stora fönster, där man placerat bardiskar och sittplatser för besökare, det 

finns också fåtöljer och publika datorer som är fria att använda. När renoveringen av 

Stadsbiblioteket på Götaplatsen färdigställdes under våren 2014 fanns en stark vilja att 

300m² fortsatt skulle finnas till göteborgarnas förfogande, och hyreskontraktet för 
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lokalen förlängdes. Men i slutet av 2015 kommer 300m² att stängas, då fastighetsägaren 

har planer på att bygga om i kvarteret. (Göteborg Stad, 2015) 

 

Bibliotek Plattan 

Vid Sergels torg i centrala Stockholm ligger Kulturhuset. I huset finns ett flertal scener, 

gallerier, caféverksamhet, samt sex profilbibliotek riktade till olika åldrar och 

medietyper. Sedan 2010 finns på markplan med ingång från Sergels Torg bibliotek 

Plattan, ett vuxenbibliotek som beskrivs som en plats med personligt och omsorgsfullt 

utvalda böcker där alla ska kunna hitta något som faller dem i smaken. Biblioteket har 

ett stort utbud av facklitteratur inom området kultur, såsom konst och mode, men har 

också “personligt utvald” skönlitteratur inom genrer som science fiction, queer, 

klassiker med mera. Det finns möjlighet att läsa dagstidningar på ett flertal språk, och 

det finns gott om sittplatser. (Stockholms stadsbibliotek, u.åc) Bibliotekets lokaler är 

ljusa och fräscha, och stora fönster vetter ut mot torget från huvudrummet. Mitt i 

rummet finns en informationsdisk som alltid är bemannad, och det finns flera 

låneautomater och sökdatorer som står till användarnas förfogande. Till biblioteket hör 

också ett tidskriftsrum där användare kan läsa och låna med sig tidskrifter. Utanför 

själva biblioteksrummet har man placerat Pressdisplay-datorer och ytterligare en 

låneautomat.  

 

Sture bibliotek 
Sture bibliotek öppnade under 2009, och är ett tunnelbanebibliotek som presenteras som 

ett bibliotek för människor i farten, och man menar att det ska vara enkelt och smidigt 

för användare att slinka in på biblioteket i samband med resor i kollektivtrafiken. 

Biblioteket är beläget i anslutning till Östermalmstorgs tunnelbanestation, en trappa upp 

från spärrarna. Man har specialiserat sig på nyutgiven svensk och engelsk skönlitteratur, 

men ingår inte i det flytande bestånd många av Stockholms bibliotek arbetar med. Detta 

betyder att biblioteket ofta kan erbjuda lån på eftertraktad och ny litteratur. Biblioteket 

har en barnavdelning och tidskriftshörna, men erbjuder ingen facklitteratur. I biblioteket 

finns läsfåtöljer och ett fåtal studieplatser för personer som tar med egen dator. Genom 

en trappa är biblioteket sammankopplat med Espresso Houses caféverksamhet, och man 

bjuder in cafébesökare att ta med sin kopp upp till biblioteket. Bibliotekets inredning 

har designats med hjälp av en arkitektbyrå för att erbjuda ett modernt och inspirerande 

bibliotek. (Stockholms stadsbibliotek, u.åd) 

 

Bredängs bibliotek 

Bredängs stadsdelsbibliotek är beläget i anslutning till områdets tunnelbanestation. 

Biblioteket presenterar sig som en mötesplats för folk i farten, och vill att de boende i 

Bredäng ska se biblioteket som en naturlig plats för mellanlandning på väg till och från 

arbete och skola. (Stockholms stadsbibliotek, u.åa) Biblioteket har ett brett utbud av 

medier och litteratur, och erbjuder aktiviteter som läxhjälp och sagostund för 

förskoleklasser och i lokalerna finns tillgång till publika datorer, tidskriftsdatorer och 

trådlöst internet. Bredängs bibliotek flyttade till sina nuvarande lokaler under 2009. 

Innan hade man konstaterat att de lokaler man huserade i var undermåliga samt att läget 

inte var tillräckligt tillgängligt då biblioteket låg en trappa upp, och det var svårt för 

besökare att hitta dit. I Strukturplan för bibliotek i rörelse - inriktningsärenden 2008 

presenteras hur man vill att bibliotekets nya lokaler ska hjälpa till att lyfta Bredängs 

centrum och genom sin verksamhet bli en naturlig mötesplats för de boende i området. 

Man vill att biblioteket ska tillmötesgå både unga och äldre, samt vara ett 
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familjebibliotek som spelar en viktig roll i utvecklingen av närsamhället. (Stockholms 

stadsbibliotek, 2008) 

 

Kista bibliotek 

Kistas bibliotek är sedan sommaren 2014 beläget inne i Kista Galleria, ett stort 

köpcenter med över 180 butiker och restauranger. Biblioteket har mycket ljusa och 

öppna ytor på nästan 2500m², och är ett av Stockholms sju fullskalebibliotek. Lokalen 

är uppdelad i olika zoner med hjälp av möblering och hyllornas placering och olika 

höjd. Det finns ett 20-tal studie- och mötesrum, flera scener och en föreläsningssal, och 

verksamheten erbjuder ofta olika kurser eller aktiviteter för barn, unga och vuxna. 

(Stockholms stadsbibliotek, u.åb) Biblioteket var tidigare beläget på Kista torg i mindre 

lokaler. I Bibliotek i rörelse - Strukturplan för Stockholms stadsbibliotek 2012-2015 

(2011) beskrivs hur kulturförvaltningen förbereder en flytt av Kista bibliotek till Kista 

Galleria, vilket motiveras av att Kista utvecklats till en nod i norra Stockholm och 

därför är i behov av ett bibliotek som bättre fokuserar sin verksamhet på "bildning i vid 

bemärkelse".(Stockholm Stadsbibliotek, 2011) År 2015 tilldelades Kista bibliotek 

“Systematic - Public Library of the Year Award”, ett pris som delas ut av den danska 

kulturstyrelsen i samarbete med företaget Systematic som tillhandahåller digitala 

biblioteks- och lärohjälpmedel. Priset ges till nya bibliotek som har kommit på 

innovativa lösningar på bland annat arkitektur, lärandemöjligheter och flexibilitet. 

 

5.2 Bibliotekets funktioner 

I följande kapitel används Anderssons och Skot-Hansens modell med dess fyra roller, 

för att tematisera de funktioner och aktiviteter som går att urskilja på de undersökta 

biblioteken. Under varje roll presenteras vad biblioteken erbjuder och vilket fokus som 

lyfts fram på respektive verksamhet. I slutet av varje roll sammanfattas och jämförs de 

resultat som har framkommit. 

5.2.1 Biblioteket som kulturcenter 

En grundläggande del av biblioteket är dess mediebestånd, och användningen av detta 

bestånd kan likaså ses som en grundläggande och självklar del av bibliotekets roll som 

kulturcenter. Att samtliga bibliotek i vår studie tillhandahåller en samling medier av 

olika slag, som lånas och används dagligen, kommer därför inte att tas upp under varje 

bibliotek nedan, däremot vilken inriktning denna samling har. Frågor om boktips är 

också något som är så vanligen förekommande att det inte tas upp specifikt nedan. Här 

fokuseras i stället på sådant som är mer utmärkande för respektive bibliotek. 

 

Stadsbiblioteket 300m² 

Medierna på 300m² riktar sig i första hand till vuxna. Det lånas flitigt, berättar 

informanten, och inte minst används biblioteket för avhämtning av reserverade medier 

från andra bibliotek i staden. Någon programverksamhet finns inte, dels för att det stora 

Stadsbiblioteket har mycket program, och dels för att lokalen är så liten. Under den tid 

då Stadsbiblioteket var stängt för om- och tillbyggnation, arrangerades dock en del 

programpunkter här, till exempel föredrag och poesiläsning. Barn- och ungdomsmedier 

finns inte på 300m². (Intervju 300m²) 
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Bibliotek Plattan 

Plattans bestånd kan sägas ha en särskild profil; det har en inriktning mot kultur. Tanken 

med detta är, enligt informanten, att bibliotekets medier ska spegla Kulturhusets 

verksamhet. Utöver skönlitteraturen, har Plattan därför ett särskilt fokus på konst, 

litteratur, samt teater, i sina hyllor. Så fungerade det även före Plattans tid, då 

biblioteket hette Läsesalongen, och var beläget på plan 2 i Kulturhuset. Även urvalet av 

skönlitteraturen är speciellt, då detta, menar informanten, är mer personligt än på 

Stockholms övriga bibliotek.  

 

“...dom besökarna som läser och är intresserade av litteratur uppskattar att 

vi har ganska...ja, till exempel smal poesi, som vi tillgängliggör, på ett 

ganska medvetet sätt” 

 

Informanten berättar att Plattan även skiljer sig i fråga om hylluppställningen, som inte 

är ordnad efter vare sig det traditionella SAB-systemet eller Dewey, utan i stället är 

tematiserat på andra sätt. Detta gör att vissa användare kan uppleva det svårare att hitta, 

men tanken är att det ska inspirera, och att användaren ska hitta något denne inte visste 

att den ville ha. Plattan är ett av flera bibliotek i Kulturhuset. De övriga har inriktning 

på barn och ungdomar, eller på särskilda medietyper som film, musik, och serier. 

Plattans bestånd vänder sig därför i första hand till vuxna läsare. Också 

programverksamheten på Plattan har koppling till de områden som finns representerade 

på bibliotekets hyllor; litteratur, konst, och dramatik. Här nämns exempelvis 

författarprogram och föreläsningar, samt en kommande programpunkt där en tidskrift 

ska ha ett program om colombiansk litteratur. Biblioteket har en liten scen med bänkar, 

för detta ändamål. (Intervju Plattan) 

 

Sture bibliotek 

Även Sture bibliotek har ett profilerat bestånd av skönlitteratur. Här är tanken att det 

bara ska finnas nya böcker, inte äldre än tre år. Biblioteket har många tvåveckorslån, 

och ingår inte i systemet med flytande bestånd, som innebär att vissa böcker stannar 

kvar på det bibliotek där de återlämnas. Detta, menar informanten, gör att det ofta går 

att få tag på nya böcker på Sture, böcker som på andra bibliotek ofta är utlånade. Det 

finns också en liten barnavdelning på biblioteket, med medier för barn och ungdomar. 

Beståndet är dock litet på alla avdelningar, då det inte ryms så mycket i lokalen. Främst 

fokus är det på vuxen skönlitteratur. Programverksamhet finns på Sture bibliotek, 

berättar informanten. Denna riktar sig helt och hållet till vuxna. Bland annat ordnas 

litterära salonger, som är som läsecirklar, på kvällstid i biblioteket, eller utomhus på 

sommaren, om vädret tillåter. Afternoon Tea är en liknande aktivitet, som äger rum på 

helgen, där deltagarna och en bibliotekarie pratar om böcker och fikar. En annan 

aktivitet arrangeras i samarbete med Goetheinstitutet, där deltagarna läser en bok på 

svenska eller engelska, och ser sedan en tyskspråkig film som har anknytning till denna, 

på institutet. Ibland äger dessutom författarbesök rum, och biblioteket har även en 

konstutställning med vernissage. (Intervju Sture) 

 

Bredängs bibliotek 

Bredängs bibliotek har en barnavdelning som upptar ungefär en tredjedel av lokalen. 

Biblioteket har ingen programverksamhet för vuxna, men däremot för barn, i form av 

läsecirklar för två olika åldersgrupper. Som stadsdelsbibliotek har Bredäng även 

verksamhet för förskolorna i området. Denna räknar vi i första hand till bibliotekets roll 
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som socialt center (se 5.2.4), men den bör även nämnas här, då det ju rör sig om 

kulturförmedling. Biblioteket anordnar då bland annat filmvisning för förskolegrupper, 

sagostunder, barnbibliotekarien presenterar böcker, och i något som kallas Levande 

saga, som arrangeras i samarbete med Kulturskolan, får barnen klä ut sig och stå på 

scen, och så läser de en saga tillsammans, berättar informanten. (Intervju Bredäng) 

 

Kista bibliotek 
Då Kista bibliotek är ett av Stockholms fullskalebibliotek, har detta ett avsevärt större 

mediebestånd än de övriga fyra biblioteken i denna studie. Där finns dessutom en 

omfattande programverksamhet, för både barn, ungdomar, och vuxna. Kista bibliotek 

har också verksamhet för förskolor, som till exempel filmvisningar. I det stora 

biblioteket finns två scener, och en gammal biografsalong, som nu används som ett mer 

slutet rum för olika aktiviteter, berättar informanten. Detta rum kallas för Blackbox. En 

av scenerna är belägen på en central plats i biblioteket, så att besökare som går förbi ska 

kunna bli nyfikna och stanna till, och ta del av sådant som de kanske annars inte haft en 

tanke på att se eller lyssna till. I den så kallade barnzonen finns en ateljé, där det går att 

låna verktygslådor för att själv skapa. På biblioteket finns även möjlighet för 

användarna att själva arrangera utställningar och på olika sätt ägna sig åt eget skapande, 

samt en lyssningsplats, där användaren kan lyssna på musik och ljudböcker. (Intervju 

Kista) 

 

Sammanfattning 

När det gäller rollen som kulturcenter, är det två av de undersökta biblioteken som kan 

sägas ha en tydlig och uttalad profil: Biblioteket Plattan och Sture bibliotek. Detta 

märks såväl i beståndet som i programverksamheten. Kulturförmedling är något 

grundläggande för folkbibliotek, och utgör därför förstås en betydande del av 

verksamheten hos samtliga bibliotek i studien, men det är främst på Plattan och Sture 

som detta sätter en tydlig profil på verksamheten. Bredängs och Kista bibliotek är 

stadsdelsbibliotek, med en bredare och mer generell verksamhet. Kista har, som 

fullskalebibliotek, en omfattande kulturell sida av sin verksamhet, och är det enda 

biblioteket i studien som erbjuder rum för eget skapande till användarna. Detta bibliotek 

är dock omfattande överlag, och har inte någon särskild profilering mot just kulturen, 

jämfört med allt annat som händer och görs där. Kista och Plattan är de enda bibliotek 

som har scener för sina program. Kista och Bredäng är de enda av biblioteken som har 

program för barn. Plattan och 300 m² har endast vuxenmedier. Bredäng har ingen 

programverksamhet för vuxna. 300m² har inte någon programverksamhet alls. 

 

5.2.2 Biblioteket som kunskapscenter 

När biblioteket presenteras som ett kunskapscenter finns ett tydligt fokus på bildning 

och verksamhetens vilja och förmåga att öka kunskapen bland användarna. Detta kan 

bland annat betyda att biblioteket erbjuder plats och resurser för att låta individen själv 

inhämta ny kunskap. Det kan också synas i vad biblioteket erbjuder för hjälpmedel, 

såsom läxhjälp, datakurser och liknande. 

 

Stadsbiblioteket 300m² 

Stadsbiblioteket 300m² erbjuder SFI-material, Lättlästa böcker, och kurslitteratur för 

gymnasieelever och studenter. Då lokalerna är begränsade erbjuds ett fåtal sittplatser 

och publika datorer, vilka används flitigt av både ungdomar och vuxna. Det finns inga 

särskilda studieplatser, men enligt informanten används sittplatserna ofta för läxläsning, 
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enskilda studier och grupparbeten. På grund av det centrala läget kommer många nya 

användare till 300m², och biblioteket fungerar som en inslussning in i Göteborgs 

biblioteksverksamhet. Informanten säger att personalen ofta får hjälpa och guida 

användare. (Intervju 300m²) 

 

Bibliotek Plattan 

På Bibliotek Plattan tillhandahåller man bland annat facklitteratur inom ämnena konst 

och kultur. Det finns också en del debattböcker, vilket enligt informanten i själva verket 

skiljer sig från den egentliga inriktningen, men som “speglar samtiden” och därmed 

berättigar sin plats på biblioteket. Många kommer till Plattan för att läsa litteratur- och 

konsttidskrifter, och studenter läser och lånar bland annat arkitektur- och 

designtidskrifter. Andersson och Skot-Hansen menar att en del av att vara ett 

kunskapscenter innebär att tillhandahålla viss kurslitteratur för studenter (1994, s.62), 

något som Plattan gör, även om det endast är inom särskilda ämnen. Biblioteket 

erbjuder också möjligheten att låna en dator, och dessa används enligt informanten 

flitigt under hela dagen. Bibliotek Plattan bedriver en omfattande programverksamhet, 

och har till exempel arrangerat programserien ”Universitet på Plattan”, där biblioteket 

tillsammans med Stockholms Universitet anordnade föreläsningar. (Intervju Plattan) 

 

Sture bibliotek 

Sture bibliotek har en begränsad yta, och har därmed begränsade möjligheter. Man 

erbjuder ingen kurslitteratur, men enligt informanten kan det finnas några enstaka 

fackböcker bland hyllorna. Trots detta kommer studenter till biblioteket på daglig basis 

för att plugga, och har då ofta med sig egen kurslitteratur, samt använder internet för att 

låna e-böcker. Biblioteket har datorer för tidskriftsläsning och internetanvändning som 

används flitigt och ofta är fullbokade. Informanten berättar att användarna ibland 

behöver hjälp med dessa och att de vill att bibliotekarierna ”ska vara lite tekniker, och 

hjälpa till lite...”, något som informanten menar inte ingår i jobbrollen, men som 

personalen ändå hjälper till med, i mån av tid. (Intervju Sture) 

 

Bredängs bibliotek 

Liksom Sture har Bredängs bibliotek begränsade lokaler. Biblioteket erbjuder främst 

svensk skönlitteratur, men har också en del SFI-material. Det finns en efterfrågan på 

kurslitteratur, och informanten tror att behovet kommer att öka då det byggs 

studentbostäder i området som ska stå klara under 2016. Redan i dagsläget kommer det 

studenter till biblioteket, och man erbjuder 16 sittplatser vid skrivbord. Utöver studenter 

används lokalens sittplatser flitigt av både vuxna och skolelever under dagen. 

Röda Korsets volontärer finns på biblioteket två dagar i veckan, och hjälper både 

skolelever och vuxna med läxläsning. 

“Så läxläsningen har varit riktigt populär. Det är många som känner att de 

får ett stöd, som kanske deras föräldrar inte alltid kan ge dem. För det är 

många som har föräldrar som jobbar väldigt intensivt, eller pluggar själva. 

Och det är främst de som är här till stängningsdags.” 

 

Till informationsdisken kommer både vuxna och barn för att få boktips, samt hämta och 

reservera böcker. På biblioteket arbetar man med att förenkla rutiner och med hjälp av 

visuella hjälpmedel underlätta för personal och användare, till exempel har skyltar 

gjorts för att visa för användare hur de själva kan hämta ut reserverade medier.  
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(Intervju Bredäng) 

 

 

Kista bibliotek 

På Kista bibliotek har man en bred programverksamhet, och erbjuder bland annat kurser 

i programmering för barn. Då det i Kista som område finns en stark koppling till IT och 

teknik, präglar även detta verksamheten. Man samarbetar på olika sätt med 

teknikföretag och föreningar som vill stärka Kista som ett ”science-område”. 

Biblioteket har två scener och en föreläsningssal där det bland annat arrangeras 

föreläsningar och samhällssamtal, och där besökarna också bjuds in till att själva vara 

med och utveckla vad biblioteket ska erbjuda. Biblioteket har återkommande aktiviteter 

som till exempel läxhjälp och språkcafé, och lokalerna innefattar i dagsläget 23 

studierum och en stor tyst läsesal som används flitigt. 

 

“... vi har mycket studenter som är här, nu till exempel så märker man att 

det är tenta-tider så då är studierummen upptagna från morgon till kväll.” 

 

Biblioteket prenumererar på ett stort antal databaser inom olika ämnen och områden, 

och man erbjuder också tjänsten ”Boka en bibliotekarie”, där man som användare kan få 

personlig hjälp med informationssökning eller mer komplicerade frågor. Biblioteket har 

flera informationsdiskar där de anställda hjälper till med allt från utskrifter och 

kopiering, till teknisk hjälp med datorer och hämtning och reservationer av medier.  

(Intervju Kista) 

 

Sammanfattning 

Alla undersökta bibliotek ger användarna tillgång till datorer, trådlöst internet och plats 

för studier. Det finns inte alltid specifika studieplatser, men ändå kommer studenter till 

biblioteken. Kista bibliotek har en verksamhet med stark förankring i bildning och 

kunskapsutveckling, inte minst genom sitt breda utbud av kurs- och facklitteratur. Kista 

och Bredängs bibliotek har läxhjälp för både barn och vuxna. Alla bibliotek förutom 

Sture har facklitteratur i sitt bestånd, Kista och Bredäng lite mer framträdande och 

heltäckande, och Plattan inom konst- och kulturämnen. Stadsbiblioteket 300m², Kista 

och Bredäng erbjuder även SFI-material till sina användare. 

Alla undersökta bibliotek belägna i Stockholm erbjuder användarna en “visning av 

biblioteket” där verksamhetens olika funktioner och tjänster gås igenom, men endast 

Kista bibliotek erbjuder fördjupad hjälp med informationssökning genom möjligheten 

att “boka en bibliotekarie”. Bibliotek Plattan och Kista bibliotek arrangerar 

kunskapsorienterad programverksamhet, bland annat genom kurser i programmering 

och föreläsningar på olika teman. Kista bibliotek och Bredängs bibliotek erbjuder 

mycket inom kunskapsområdet och kan sägas ha ett större fokus på rollen som 

kunskapscenter, i jämförelse med de andra biblioteken.  

 

5.2.3 Biblioteket som informationscenter 

När biblioteket definieras som ett informationscenter menas att verksamheten dels 

förmedlar konkret information och upplysningar om aktuella händelser och vanligt 

förekommande ämnen. Detta kan ske genom offentliga anslag, muntlig kommunikation 

eller via bibliotekets digitala resurser. Under informationscenter placeras också 
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bibliotekets möjlighet till praktiskt hjälp såsom kopiering av dokument, och 

förutsättningar för att hänvisa användare till olika typer av experthjälp.  

 

Som nämnts under stycket Bibliotek som kunskapscenter har samtliga undersökta 

bibliotek publika datorer, och erbjuder trådlöst internet till sina användare. På 

bibliotekens hemsidor och/eller facebook-sidor presenteras aktuell information om 

aktiviteter som erbjuds, samt öppettider och kontaktuppgifter. 

 

Stadsbiblioteket 300m² 

På Stadsbiblioteket 300m² får personalen ofta hjälpa användare med ”frågor som inte är 

direkt bibliotekariska”, informanten nämner exempelvis att användare frågat hur man 

ska skriva ett CV på bästa sätt. Vid dessa tillfällen hjälper personalen efter bästa 

förmåga och i mån av tid. Vid andra tillfällen, där användare exempelvis har rådfrågat 

om vilken skola de ska placera sina barn i, får personalen försöka hänvisa vidare. 

Biblioteket har inte tillgång till kopiator, men detta är enligt informanten något som 

efterfrågas och man får även vid dessa tillfällen hänvisa användaren till andra bibliotek. 

 

Många turister och nyanlända migranter kommer också till 300m² i olika ärenden. 

 

”...vi får liksom...orientera besökare i hur det ser ut runt omkring här. Att de 

frågar efter olika platser, Arbetsförmedlingen, och så vidare... banker.. ja. 

[…] Och när det är konsert på Ullevi, då är det fullt här inne, med 

desperata människor som ska skriva ut [biljetter]...”  

 

Informanten tar också upp integration, och menar att 300m² ofta får besökare som inte 

ens vet om att de bor i Göteborg, och som när personalen frågar om bibliotekskort kan 

säga att de har ett i Bergsjön eller Biskopsgården, utan att veta om att dessa är en del av 

Göteborgs stad. Många kan inte svenska så bra, och behöver hjälp och vägledning.  

 

I biblioteket finns en anslagstavla där personalen sätter upp information om kulturella 

arrangemang i Göteborg. Vid entrén finns hyllor med foldrar och information; dels 

samhällsinformation från kommunen, och dels om kulturella aktiviteter på 

Stadsbiblioteket. (Intervju 300m²) 

 

Bibliotek Plattan 

På Bibliotek Plattan märks en annorlunda relation till biblioteket som 

informationscenter. Det finns ingen anslagstavla eller särskild plats för information i 

biblioteket. Kulturhuset har en stor anslagstavla i sina lokaler där allmänheten och 

verksamheterna i huset samsas om plats. Om något arrangemang faller inom ramarna 

för bibliotekets inriktning finns ibland möjlighet att sätta upp information vid 

informationsdisken. Plattan använder sig också av sin hemsida och Facebook-sida för 

att förmedla information om evenemang och särskilda händelser. 

 

Informanten menar att i och med det centrala läget på Sergels torg med närheten till 

centralstationen och tunnelbanan, är det många nya människor som kommer till 

biblioteket varje dag. Vissa förstår inte att det är ett bibliotek de kommit till, utan ser 

bara möjligheten att använda datorerna med internet. Andra vill helt enkelt ha en plats 

att sova eller värma sig på, och ytterligare andra människor vill låna eluttag för att ladda 

sina telefoner eller datorer. På Plattan saknas möjlighet att låna eluttag, inte heller kan 
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man använda kopiator eller skrivare. Informanten menar dock att dessa funktioner är 

viktiga för invånarna, och efterlyser en etablering av ett ”medborgarkontor” som skulle 

kunna ta sig an dessa behov och mer därtill. 

 
“Det skulle vara ganska skönt om man kunde frigöra det, men då behöver 

det inte vara i biblioteket eller som en del utanför biblioteket eller, ja som 

en fristående, nån slags medborgarkontor-funktion. Det är många som vill 

ha hjälp med språk när de ska liksom använda datorer och skriva 

ansökningar och sådär. Eller har fått ett brev från nån myndighet där de 

inte förstår ett smack av. Det skulle ju vara ganska fantastiskt om det fanns 

nåt sånt,...”  

 

(Intervju Plattan) 

 

Sture bibliotek 

Även på Sture bibliotek menar informanten att personalen får hjälpa till med saker som 

”egentligen ligger utanför biblioteket.”. Detta inkluderar att hjälpa till vid de publika 

datorerna, eller ta reda på ett telefonnummer. Enligt informanten hjälper man till i mån 

av tid, men att det finns en begränsning för vad de vill och kan göra. Biblioteket har 

anslagstavlor där bland annat information från Stockholms Stadsbibliotek och 

stadsdelsnämnden presenteras. Man gör reklam för olika arrangemang och aktiviteter 

som erbjuds på biblioteken, och även privatpersoner får göra reklam för arrangemang, 

så länge detta godkänts av personalen och överensstämmer med de regler som 

biblioteket har. I anslutning till anslagstavlorna finns också foldrar med information 

som användarna kan hämta. (Intervju Sture) 

 

Bredängs bibliotek 

På Bredängs bibliotek märks en mer traditionell attityd till rollen som 

informationscenter. Då Bredäng är ett stadsdelsbibliotek finns möjlighet att kopiera, 

scanna och skriva ut dokument, och det finns toaletter och datorer som är tillgängliga 

för användarna. Informanten berättar att det på måndagar kommer personer för att 

hämta det senaste numret av Platsjournalen. I biblioteket finns två anslagstavlor. På den 

ena presenteras information och reklam för bibliotekets verksamhet och aktiviteter, och 

på den andra finns sådant som anses vara relevant och intressant för bibliotekets 

användare. På denna tavla får allmänheten sätta upp information och reklam för 

evenemang och dylikt, så länge detta granskats av personalen innan.  

(Intervju Bredäng) 

 

Kista bibliotek 
På Kista bibliotek erbjuds många viktiga funktioner som förknippas med rollen som 

informationscenter. På regelbunden basis finns möjlighet för användarna att få juridisk 

rådgivning och handledning inom IT och datorer (Stadsbiblioteket, 

u.åb). Informationsdisken är synligt placerad, och där finns bland annat foldrar med 

låneregler på olika språk, samt information från Stockholms Stadsbibliotek. Biblioteket 

erbjuder hjälp med scanning och kopiering av dokument. Det finns inga fysiska 

anslagstavlor i biblioteken, utan man har valt att fokusera på digital information. Vid 

ingången samt vid disken finns stora skärmar som rullande informerar om bibliotekets 

programverksamhet och särskilda arrangemang. På en av skärmarna visas även 

bibliotekets Twitter-flöde. Vid disken på barnavdelningen finns information och 
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kataloger från andra kulturverksamheter i Stockholm, med fokus på aktiviteter för barn. 

(Intervju Kista) 

 

 

Sammanfattning 

De undersökta biblioteken har olika sätt att kommunicera med sina användare på. På 

Kista bibliotek har man valt att nästan enbart använda digitala medel, och man använder 

sig av bildskärmar för att informera och göra reklam för evenemang. På Sture, Bredäng 

och 300m² finns traditionella anslagstavlor som används för både information och 

evenemang. Även privatpersoner kan använda dessa anslagstavlor, förutsatt att 

innehållet inte går emot de regler som finns på biblioteken. Bibliotek Plattan har ingen 

egen plats för att förmedla information, men i Kulturhusets lokaler finns möjlighet att 

affischera. Alla undersöka bibliotek har hemsidor och använder sociala medier för att 

kommunicera med sina användare. Kista bibliotek har exempelvis ett Twitter-konto som 

de visar inlägg från på en skärm i biblioteksrummet. 

På biblioteken förekommer även att personalen får hjälpa till med frågor och tjänster 

som vanligtvis inte hör till den traditionella bibliotekarierollen, det kan handla om att 

användare behöver hjälp med tekniska saker, till exempel med datorerna, eller vill låna 

el-uttag för att ladda sin telefon. På Stadsbiblioteket 300m² får personalen ofta agera 

turistbyrå, och man får också hänvisa besökare till olika samhällsinstanser som 

exempelvis Arbetsförmedlingen. I de fall där bibliotekets egna resurser inte räcker till 

kan de förmedla experthjälp, något som man till exempel gör på Kista bibliotek genom 

den återkommande aktiviteten juridisk rådgivning. Både Kista bibliotek och 

Stadsbiblioteket 300m² kan sägas tydligt inneha rollen som informationscenter, det ena 

på grund av sitt digitala fokus och breda utbud av tjänster, det andra då det genom sitt 

läge blivit ett naturligt svar på befolkningens informationsbehov. 

 

5.2.4 Biblioteket som socialt center 

Det finns många delar som kan kopplas samman med biblioteket som ett socialt center. 

Biblioteket kan dels fungera som en plats dit personer utan sysselsättning kan komma 

för att umgås, läsa eller inhämta information. Människor kan också använda biblioteket 

efter jobb och studier, som en plats att varva ner på, eller för att få hjälp med 

exempelvis läxläsning. Till denna roll räknas också bibliotekets uppsökande 

verksamhet, och eventuella samarbeten med lokala föreningar. Även vissa av 

verksamhetens aktiviteter som sagostund och läsecirklar har tydliga sociala aspekter. 

 

Stadsbiblioteket 300m² 

Även om lokalen är liten, och många besökare bara kommer in för att hämta en 

reservation, är det, enligt informanten, även många som sitter inne i biblioteket under 

dagarna. Internetdatorerna är ofta upptagna, det finns ett par fåtöljer, och utmed fönstren 

finns en barliknande miljö, med höga stolar och höga bord. Folk sitter ofta och bläddrar 

i tidskrifter, eller arbetar med något på en bärbar dator. Någon kaffeautomat eller 

liknande finns inte på 300m². (Intervju 300m²) 

 

Bibliotek Plattan 

Det finns relativt gott om sittplatser på Plattan. Inne i själva biblioteket sitter folk ofta 

och bläddrar i tidskrifter eller böcker. Just utanför biblioteksrummet finns 

internetdatorer samt Pressdisplay-datorer, där man kan läsa dagstidningar. Dessa är väl 

använda, och biblioteket har flera återkommande användare, som ofta sitter där i flera 
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timmar åt gången. Användningen av internetdatorerna ska egentligen vara begränsad till 

30 minuter/dag, men detta har användarna hittat en väg runt, enligt informanten. Vid 

den lilla scenen som biblioteket har för programverksamhet, används bänkarna ofta som 

sittplatser. Det kan till exempel vara skolklasser eller dagisgrupper som sitter där och 

fikar, trots att det inte är tillåtet. Det är heller inte tillåtet att ta med kaffe eller mat in i 

biblioteket. Caféer finns dock längre upp i Kulturhuset. 

(Intervju Plattan) 

 

Sture bibliotek 

Sture bibliotek har några bord med stolar, ett par fåtöljer, och en soffa. Hit kommer det 

ofta folk under dagen, och läser tidskrifter eller använder bärbara datorer, eller bara 

sitter utan att göra något särskilt, berättar informanten. Det finns även plats att sitta på 

den lilla barnavdelningen, där föräldrar kan vara med sina barn. De internetdatorer som 

finns är ofta fullbokade, och det finns även ett par Pressdisplay-datorer, där man kan 

läsa dagstidningar. En trappa ner från biblioteket ligger Espresso House, och där vid 

trappan finns en skylt med texten ”Ta gärna med koppen upp i biblioteket”, något som 

är populärt bland besökarna. Det händer dock att folk tar med sig mer än bara kaffe upp, 

berättar informanten. 

“Ibland kan det vara lite jobbigt, när folk inte inser...man tar med sig 

koppen, och så tar man med sig en räksallad, och sitter och skvätter 

omkring sig, och det är inte så kul. Men [...] fördelarna är tyngre än 

nackdelarna.” 

 

Den programverksamhet som finns på Sture bibliotek kan också till viss del sägas höra 

hemma i det sociala centret. Läsecirklar där man träffas för att prata om böcker och fika 

är förstås inte enbart en kulturell aktivitet, utan i högsta grad även en social sådan. 

Biblioteket har dessutom startat upp en läsecirkel för föräldralediga, där man tar med 

sina barn och träffas på barnavdelningen och pratar böcker. Skötbord finns, samt en 

mikro. (Intervju Sture) 

 

Bredängs bibliotek 

Bredängs bibliotek har förskoleverksamhet, där grupper från förskolor i området 

kommer till biblioteket för olika aktiviteter. Det kan till exempel handla om 

sagostunder, bokpresentationer, och filmvisningar. Även läsecirklarna för barn kan 

förstås sägas vara en social aktivitet, utöver att vara en kulturell sådan. Bredängs 

bibliotek har flera regelbundet återkommande besökare, berättar informanten. 

 

“Det är föräldrar som kommer hit med sina barn och läser för dom, och vi 

har ju stammisar, vi har folk som vi ser i princip varje dag. Och dom tycker 

om att sitta här…” 

 

På förmiddagarna är det ofta några som kommer in och läser dagstidningarna, eller 

lånar internetdatorerna. Dessa är oftast upptagna från mitt på dagen och framåt, berättar 

informanten. De fåtöljer som finns är också nästan alltid upptagna, av tidningsläsare. På 

eftermiddagarna, när skolan har slutat, kommer barnen. En av områdets två skolor 

ligger precis i närheten av biblioteket, och flera barn går direkt dit när de har slutat, 

ibland i väntan på läxhjälpen som börjar senare på eftermiddagen. Dörrarna ut mot 

torget öppnas när någon går förbi, och det har hänt att barn har åkt hela vägen in i 
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biblioteket på sina sparkcyklar. Det har tidigare varit problem med att ungdomar har 

betraktat biblioteket som en fritidsgård, och det har stundtals varit stökigt där, men detta 

är något som man, enligt informanten, nu har fått bättre bukt med. Någon kaffeautomat 

eller liknande finns inte på Bredängs bibliotek. (Intervju Bredäng)   

 

Kista bibliotek 

Kista bibliotek har förskoleverksamhet för förskolorna i området, som deltar i olika 

aktiviteter på biblioteket, till exempel filmvisningar. På eftermiddagarna kommer barn 

som slutat skolan till biblioteket, och tillbringar en del tid där, berättar informanten. 

Biblioteket har gott om sittplatser och internetdatorer, som ofta är upptagna, samt en 

lång rad dagstidningar från hela världen. Tidningsavdelningen ligger i nära anslutning 

till Espresso House, vilket uppmuntrar besökarna att ta sig en kopp kaffe medan de i 

lugn och ro läser tidningen. Kista har även uppsökande verksamhet i form av Boken 

kommer. (Intervju Kista) 

 

Sammanfattning 

Rollen som socialt center är tydlig för samtliga bibliotek i studien, vad avser hur de 

används. Till alla bibliotek kommer besökare och stannar längre stunder på dagarna, för 

att låna en dator, läsa en tidning eller något annat. Internetdatorer finns på samtliga 

bibliotek, och dessa är ofta upptagna. Vid sidan av andra sittplatser, har alla bibliotek 

även fåtöljer där man kan sitta bekvämt. Kista är det enda biblioteket som har ett 

tidningsrum, där besökarna kan sitta och läsa dagstidningar. Möjligheten att köpa kaffe 

på eller i anslutning till biblioteket är något som kan sägas uppmuntra till längre 

vistelser där. Denna möjlighet erbjuder Sture och Kista, som båda har ett café i 

anslutning till lokalen. Detta saknas dock på övriga tre bibliotek, och på Plattan är det 

uttryckligen förbjudet att ta med sig kaffe in. Bredäng och Kista, som båda är 

stadsdelsbibliotek, har verksamhet för förskolorna i respektive område. I Bredäng och 

Kista är det också betydligt fler barn som använder biblioteket som en plats att vara på 

efter att skolan har slutat. Kista är ensamt om att ha uppsökande verksamhet, som till 

exempel Boken kommer. Viss programverksamhet, som till exempel läsecirklar, kan 

också placeras in i denna roll. Läsecirklar av olika slag finns på Sture, Bredängs och 

Kista bibliotek. 

 

Värt att notera här, är att flera av biblioteken i studien har små lokaler med begränsat 

utrymme. De kan därför inte erbjuda vare sig särskilt många datorer eller sittplatser. 

Behovet för invånarna av att ha någonstans att gå och någonstans att vara på dagarna 

verkar dock vara stort. 

 

5.3 Bibliotekets läge 

I detta kapitel presenteras och analyseras de resultat kopplade till bibliotekens placering 

som framkommit under intervjuerna. Först beskrivs empirin gällande bibliotekens 

lägen, i samma ordningsföljd som i kapitel 4.2. Därefter följer en gemensam analys av 

läget för de undersöka biblioteken där tidigare forskning och litteratur plockas in för att 

belysa olika delar av resultaten. 
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5.3.1 Bibliotekens läge  
 

Stadsbiblioteket 300m² 

300m² ligger alldeles intill centrala Brunnsparken i Göteborg, nära både köpcentret 

Nordstan och centralstationen. Det ligger alltså mitt i stan, och användarna är enligt 

informanten människor som rör sig i city, som jobbar eller shoppar där. Runt omkring 

finns även bostadsområden, som inte har något eget bibliotek, och därifrån kommer en 

del besökare för att låna böcker. Bibliotekets centrala läge gör även att det kommer 

många dit från Göteborgs förorter. 

 

”…man kan lite grann säga att det här är ett förortsbibliotek, i centrum. För 

alla spårvagnarna kommer in här, runt omkring, bussar, tåg. Du har 

Nordstan, som är väldigt populärt. Det är dit man hittar från förorterna, 

också. Man kommer hit, men inte mycket längre. För stora grupper är 

övriga stan […] okänd mark. Men hit hittar man, och man ser lokalen.” 

 

Läget bidrar till att många nya användare kommer till 300m², som skriver ut många nya 

lånekort, och kan visa de nya användarna vägen även till andra bibliotek i staden. 

Tiggare kommer ibland och använder bibliotekets datorer, och informanten menar att 

dessa kanske inte hade hittat till något annat bibliotek. Men här är det låga trösklar och 

okomplicerat, och den lilla lokalen medför att personalen alltid är synlig, och lätt att få 

tag i om man har någon fråga. Många besökare kommer också in och ber om enklare 

upplysningar om staden, till exempel var saker och ting ligger. 

 

Det centrala läget kan också innebära ett hårdare klimat, berättar informanten. 

 

”…till en början hade vi gäng som kom in och snodde handväskor, men nu 

var det ett tag sen. I våras hade vi ett kriminellt gäng som höll till här, och 

som man liksom hela tiden fick hålla koll på. Det var inget roligt. Det 

kommer in, så klart, galna människor, påtända människor…men inte i 

någon större utsträckning.” 

 

Informanten menar dock att detta inte är något som händer specifikt på bibliotek som 

ligger i centrum, utan sannolikt också sker på till exempel Pressbyrån och Seven 

Eleven. För det mesta är det dock lugnt och trevligt. Flödet av människor gillas av 

informanten, som tidigare brukade betrakta Götaplatsen, där Stadsbiblioteket ligger, 

som ett slags centrum. Efter en tid på 300m² känns dock Götaplatsen mer som en 

återvändsgränd menar hen. 

 

Att det finns saker som är gratis mitt i ett kommersiellt centrum är viktigt för en stad, 

och det finns ett symboliskt värde i att ”kulturen tar plats i stadens hjärta”, säger 

informanten vidare, och tror att bibliotekets dragningskraft kan vara bra för affärerna 

runt omkring. Biblioteket och affärerna hjälper varandra, helt enkelt. Detta är någonting 

som båda har nytta av. 300m² smälter dessutom väldigt bra in i den kommersiella 

miljön. 

”…dels kanske på grund av hur biblioteket ser ut invändigt, men också 

platsen, gör att en del ser lokalerna och biblioteket som en bokhandel. De 
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kommer in, och så tror dom att det är en bokhandel, och frågar var priserna 

står på böckerna […] …den övriga miljön gör att man liksom ser det här 

som nånting annat, för man är inte van vid att hitta ett bibliotek mitt i en sån 

här kommersiell smet.” 

(Intervju 300m²) 

 

Bibliotek Plattan 
Bibliotek Plattans läge, mitt i centrala Stockholm har enligt informanten både för- och 

nackdelar. Det är många som använder biblioteket som en hämtstation, då närheten till 

tunnelbana, pendel och tåg är påtaglig, och det är smidigt för användare att komma in på 

väg till och från jobbet eller skola och hämta upp sin reserverade titel. Det kommer 

många nya användare till biblioteket varje dag som upptäcker vad biblioteket har att 

erbjuda. Då många olika människor rör sig kring Sergels Torg dagligen, är det 

användare från alla samhällsklasser som kommer till biblioteket. I området kring 

biblioteket finns främst handels- och kontorslokaler, vilket gör att det enligt 

informanten kan bli ”lite opersonligt” och tråkigt, då det inte är så många som bor i 

området. Hen menar också att biblioteket skulle kunna öppna senare, då butiker inte 

öppnat kl.9 när biblioteket slår upp sina portar, ”Det är mest för att det ska vara öppet”. 

 

Det finns tydliga problem med bibliotekets placering på bottenvåningen av Kulturhuset. 

Som nämnts tidigare under stycket Bibliotek som Informationscenter är det besökare 

som inte förstår att de har kommit till ett bibliotek, och många är endast i behov av en 

varm och torr plats att vila sig på. 

 

”Sen är det här läget väldigt känsligt för att vi ligger precis vid Sergels torg 

och vi får in . Ja .. Alla såna här öppna platser som nog bara är biblioteken 

nu för tiden, får ju in många människor som .. fryser kanske och vill ha 

någonstans att värma sig, människor som är trötta, dom har ingen plats att 

sova, det är ganska mycket romer som är här på Sergels torg och dom 

använder också det här huset och delvis biblioteket, eller utrymmena 

utanför mest.. Vi har ganska många misstänkta både stöldgodsfall och asså.. 

ja, män som sitter med kassar och väskor och öppnar och sedlar regnar ut 

och .. så både stöldgods och knark och våld och hot, det är väl sånt som vi 

inte riktigt tycker borde ingå i biblioteksverksamheten.” 

 

Informanten menar att Plattans läge kan bidra till en ökad känsla av otrygghet, då 

tillgängligheten gör att vissa personer använder biblioteket och utrymmen intill för 

andra ändamål än de tilltänkta. Själva biblioteksrummet är otydligt då det inte finns 

några väggar som avgränsar hela verksamheten från resten av våningsplanet. Det är ofta 

hög ljudnivå, bland annat på grund av att man placerat en barnvagnsparkering för 

Kulturhusets besökare mitt emot biblioteket, och av de många besökarna som samlas 

utanför lokalen av olika anledningar. Informanten liknar läget vid känslan av att befinna 

sig på en flygplats, och önskar att bibliotek Plattan skulle kunna bjuda in till en tystare 

miljö där användarna kan sitta i lugn och ro.  

 
               ”... det är väl det som saknas liksom i ett city, precis vid Sergels torg och all  

               kommers och all trafik och allt blinkande, då skulle det kanske vara skönt  

               någonstans att ha ett, en reträtt, från city” 
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Informanten efterfrågar också någon form av medborgarservice i anslutning till eller i 

närheten av bibliotekets verksamhet. Det kommer personer som vill ha hjälp med saker 

som biblioteket inte kan eller vill assistera med, men som enligt informanten tydliggör 

ett stort behov för samhällsservice i city. Dessa behov behöver inte täckas upp av 

biblioteket och dess personal, utan kan tillhöra en annan yrkeskategori. Informanten 

pekar bland annat på att många behöver hjälp med att förstå det svenska språket, både i 

text och tal, i form av att skriva ansökningar för olika ändamål, eller förstå brev från 

myndigheter. (Intervju Plattan)  

 

Sture bibliotek 

Att Sture bibliotek är ett tunnelbanebibliotek märks bland annat på att biblioteket 

erbjuder så kallade T-påsar, för den som har bråttom. Dessa är packade med böcker i 

olika smaker, färdiga att låna hem. T-banetemat går även igen i Stures 

programverksamhet, där de bland annat erbjuder läsecirklar som kallas för tesalonger 

och Afternoon Tea. Till Sture bibliotek kommer det märkbart fler besökare på vardagar 

än på helger, vilket skulle kunna vara en följd av placeringen, då det inte är lika många 

som pendlar till och från jobbet på helgerna. Annars är det vid lunchtid och strax före 

stängning som det är mest folk på biblioteket, uppger informanten. Det används också 

av människor som bor i området. Läget i tunnelbanestationen innebär en 

genomströmning av människor. Bibliotekslokalens yta är dock begränsad, och beståndet 

kan därför inte vara särskilt stort. Flera besökare upplever dessutom att synligheten inte 

är den bästa. 

 

”Vad vi har fått höra ibland, och det stämmer ju också, det är att det är 

ganska dåligt skyltat med att det är ett bibliotek som ligger här. Att man inte 

alltid hittar. Folk kommer och ”ligger det ett bibliotek här?”. De har aldrig 

tänkt på det.” 

 

Ett sätt på vilket besökare har upptäckt biblioteket är genom Espresso House, som 

ligger en trappa ner. Där står skylten ”Ta gärna med koppen upp i biblioteket”, och att 

ha ett café så nära intill ses som en fördel. 

 

Nackdelarna med läget upplever informanten vara få. En sådan nackdel kan vara om det 

tjuter från tunnelbanan, om högtalarna spårar ur. En annan, mer ofta förekommande, är 

folk som kommer in bara för att låna toaletten. Biblioteket har en toalett, men den är 

inte avsedd att vara en offentlig toalett för hela tunnelbanestationen, utan är bara till för 

bibliotekets besökare. Detta har tagits upp med butikerna runt omkring, att de inte ska 

hänvisa till biblioteket när någon kund frågar efter en toalett. 

 

Annars tycker informanten att det är ett bra läge; närheten, att det finns där människor 

är. Det är enkelt och tillgängligt, och placeringen gör att det inte blir någon stor aktivitet 

att ta sig till biblioteket, vilket underlättar både för nya användare, och för de som inte 

är så vana eller bekväma med biblioteksmiljön. 

 

”…det blir inte så konstigt med bibliotek, utan det är liksom en naturlig del 

av folks vardag…” 
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(Intervju Sture) 

 

 

Bredängs bibliotek 

Bredängs bibliotek fungerar mest som ett stadsdelsbibliotek, och används mest av folk 

som bor i stadsdelen. Läget i tunnelbanestationen leder dock till att det används även av 

människor som bor i andra delar av staden, berättar informanten. 

 

”…när folk ringer till oss, och undrar om vi har en bok, så säger dom bara 

”ja, men jag tar bara tunnelbanan, det är jättebra, jag vet precis var det 

ligger, det sitter ihop med tunnelbanan”. Och det är bra, då kommer de hit, 

hittar det direkt. Men det är också det, här är problemet: jag tycker att de 

försvinner lika snabbt som de dyker upp…och det kan vara lite trist.” 

 

Informanten menar att det vore önskvärt om Bredängs bibliotek hade en särskild profil 

på sin verksamhet, som kunde göra det mer attraktivt och intressant både för de som bor 

i stadsdelen och de som bor i övriga delar och staden. Att biblioteket är lätt att hitta är 

en klar fördel med läget vid tunnelbanan. Stationens rulltrappor ligger precis intill 

bibliotekets entré, och tågen hörs när de rullar in och ut, men detta upplevs inte som 

något större problem. En nackdel med att befinna sig på markplan vid torget, med 

dörrar som automatiskt öppnas när någon går förbi, är att barn ibland har åkt in på sina 

sparkcyklar eller rullskridskor. Informanten är dock positiv till tunnelbanebibliotek som 

fenomen. 

”…jag kan förstå till vilken nytta det här är, absolut. Och det gör det ju 

också lite mer familjärt, på nåt sätt, att det hör ihop med nåt annat som hör 

ihop med ens dagliga rutin, att ta sig från punkt A till punkt B, och sen att 

biblioteket är så tillgängligt precis intill, det är ju fantastiskt.” 

 

Just Bredängs bibliotek skulle dock kunna behöva större lokaler, menar informanten, 

och detta är något som diskuteras kontinuerligt. 

 

Avslutningsvis framhåller informanten människors och samhällets behov av bibliotek 

som plats. 

”Samlingsplatser är ju inte så himla…populära i Sverige just nu, tycker jag. 

Av alla möjliga skäl. […] Och då tänker jag att det är nåt fantastiskt fint att 

det finns bibliotek som ligger i såna här områden, där folk kan koppla det 

till torglivet, på något sätt, till vardagen.” 

(Intervju Bredäng) 

 

Kista bibliotek 
På Kista bibliotek menar informanten att det bara finns positiva saker att säga om läget 

sedan man flyttade in i köpcentret i augusti 2014, och är därför relativt nytt. Biblioteket 

var tidigare beläget på Kista torg, en plats som endast ligger några hundra meter från det 

nuvarande läget. Informanten menar dock att man med den korta förflyttningen har 

sänkt tröskeln för att komma till biblioteket, och att fler besöker biblioteket än tidigare. 
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”För det märker man väldigt mycket att folk, våra besökare kommer hit på 

en lördag för att handla kläder och sen åker man upp till biblioteket. Och 

även om det var väldigt nära förut så skulle man liksom ut ur gallerian och 

in i ett annat rum. Men här, på samma sätt som man tar rulltrappan någon 

annanstans så tar man rulltrappan hit.” 

 

I biblioteksrummet är en av de två scenerna mycket centralt placerad vilket gynnar 

verksamheten. Informanten menar att många som vistas i biblioteket men som inte 

skulle besökt ett arrangemang i vanliga fall, kan överraskas och lockas av 

tillgängligheten, och uppmuntras att titta in en stund. 

 

Själva köpcentrets läge medför också fördelar enligt informanten. Hen tycker att det är 

ett ”otroligt roligt läge”, och pekar på att köpcentret ligger ”mitt emellan”. På ena sidan 

finns Kista Science City där många IT- och teknikföretag har kontor och många arbetar. 

På andra sidan finns stora bostadsområden, och i direkt anslutning till köpcentret finns 

Kistas tunnelbanestation. Enligt informanten är det ca 30 000 personer som arbetar men 

inte bor i området, så det är många som passerar på daglig basis. 

(Intervju Kista) 

 

Sammanfattning 

De undersökta biblioteken kan kopplas samman och skiljas åt på flera sätt när man tittar 

på hur läget påverkar verksamheten. Stadsbiblioteket 300m2 och bibliotek Plattan är 

väldigt centralt belägna, mitt i Göteborgs respektive Stockholms stadskärnor, och har 

mycket nära till kommunikationer och handel. Även Sture och Kista bibliotek har närhet 

till butiker och många passerar verksamheterna på väg till och från jobb eller skola. 

Liksom Sture är Bredängs bibliotek placerat i anslutning till en tunnelbanestation, men 

är ett stadsdelsbibliotek beläget längre ifrån centrum. Kista bibliotek, som tekniskt sett 

också räknas som ett stadsdelsbibliotek, får tack vare sin storlek och placering i ett 

köpcentrum en stor mängd besökare. 

 

Att dela byggnad med annan verksamhet är något som alla undersökta bibliotek har 

erfarenhet av. Bredängs bibliotek och 300m² har egna ingångar direkt från gatan, medan 

Kista, Sture och Plattan delar sina yttre dörrar med andra verksamheter. Detta är något 

som informanten på Plattan inte uppskattar, utan menar påverkar biblioteket negativt. 

Kista bibliotek har däremot endast positiva saker att säga om att dela läge med 

köpcentret. 

 

Till följd av bibliotekens läge har flera av verksamheterna relativt små lokaler, vilket 

medför att beståndet blir begränsat, och att olika för bibliotek vanliga tjänster inte alltid 

kan erbjudas. Detta gäller inte för Kista bibliotek, som har stora och välplanerade ytor 

till sitt förfogande. På Bredängs bibliotek uttrycker man ett behov av större lokaler för 

att kunna driva ett bibliotek med god kvalité. Även synligheten utåt påverkas av 

placeringen, Sture bibliotek önskar bättre förutsättningar för skyltning, och då bibliotek 

Plattan delar ingång med hela Kulturhuset finns det besökare som inte förstår att de 

också har kommit till ett bibliotek. Till Stadsbiblioteket 300m² har det kommit besökare 

som har trott att verksamheten är en bokhandel, och som undrat var priset står på 

böckerna. 
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På både Sture och Kista bibliotek finns i anslutning till bibliotekets lokaler det 

kommersiella caféet Espresso House, som enligt informanterna bidrar positivt till 

verksamheten och lockar cafébesökare att gå in i biblioteket. 

 

Flera av de undersökta biblioteken påpekar att lägets förutsättningar stör verksamheten. 

På tunnelbanebiblioteken Sture och Bredäng menar man att ljudet från tunnelbanan hörs 

i lokalerna. Kulturhuset arrangerar tillställningar som medför att många människor rör 

sig i lokalerna kring Bibliotek Plattan, och ljud från rulltrappan samt skrik och sorl från 

den barnvagnsparkering som är placerad mitt emot bibliotekets lokaler påverkar 

ljudnivån kring verksamheten. Flera av biblioteken menar också att läget medför att 

besökare använder bibliotekens lokaler för att värma sig, eller för att vila eller sova. På 

Plattan har man även sett misstänkta ficktjuvar som använder lokalen för att undersöka 

stulna väskor och kassar, och också 300m² har varit med om hotfulla situationer där 

kriminella gäng har uppehållit sig i lokalen. Informanten på Stadsbiblioteket 300m² 

konstaterar dock att samma förutsättningar gäller för bibliotek och kommersiella 

verksamheter när det kommer till hur läget kan påverka, det är lika för alla.  

 

Plattan, Sture och 300m² uppger att de får många nya besökare, då många människor rör 

sig i centrumområden, och på Kista bibliotek kan de se en tydlig ökning av antalet 

besökare sedan verksamheten flyttade från Kista torg till köpcentret. 

 

5.3.2 Analys av läget 

Att finnas där folk rör sig, till exempel i stadens kommersiella centrum och/eller i nära 

anslutning till kollektivtrafik, är något som kan innebära flera fördelar för biblioteken. 

Om detta skriver bland andra Dewe och Lushington & Kusack. Koontz nämner i sin bok 

att bibliotek som är synliga och lättillgängliga kan komma att användas på icke-

traditionella sätt, och att detta kan leda till att nya användare får upp ögonen för 

biblioteket. Flera av biblioteken i vår studie talar om låga trösklar, och att biblioteken är 

tillgängliga och lätta att gå in på tack vare läget. Detta är en förklaring till att flera av 

biblioteken talar om att de får många nya användare. Sambandet mellan läget och 

möjligheten att nå nya användare är något Morris & Brown tar upp i sin artikel. De 

oplanerade besöken på biblioteket, spontanbesöken, blir fler i och med den större 

synligheten och tillgängligheten, menar de. Just att nå nya användare och marknadsföra 

stadens biblioteksverksamhet, var enligt Fant en av avsikterna med etableringen av 

tunnelbanebiblioteken, och detta verkar åtminstone till viss del vara framgångsrikt, kan 

vi konstatera. Flera av biblioteken i vår undersökning kan sägas fungera som ett slags 

skyltfönster för stadens bibliotek, och kanske även för biblioteksverksamhet i stort. 

 

Kista bibliotek är det enda biblioteket i studien som ligger i ett köpcenter. Här är 

fördelarna desamma som för de mer centralt belägna biblioteken. I Kista märktes en 

ökning i besök efter att biblioteket flyttat in i Kista Galleria. Bland andra Koontz och 

Dewe skriver om hur en placering i ett köpcenter kan dra nya användare till biblioteket. 

Dewe tar dock även upp de möjliga nackdelar som en sådan placering kan innebära, och 

det gör även Morris & Brown. Det kan till exempel göra att biblioteket blir mindre 

synligt och tillgängligt, då detta delar byggnad med en mängd affärer, och ofta får hålla 

till någon våning upp från entréplan, inte sällan på begränsad yta. Kista bibliotek har 

dock inte upplevt några sådana nackdelar med sitt läge, enligt vår undersökning. Det har 

däremot Sture bibliotek, som visserligen inte ligger i ett köpcenter, men väl i en 

tunnelbanestation som inhyser en rad affärer. Där är biblioteket beläget en trappa upp, 
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och flera användare har påpekat att det inte märks särskilt tydligt att det ligger ett 

bibliotek vid stationen. 

 

Bredängs bibliotek sitter också ihop med en tunnelbanestation, men är något synligare 

än Sture, då det ligger vid markplan och har en egen ingång. I Bredäng kan 

tillgängligheten sägas ha ökat sedan flytten till tunnelbanestationen, inte minst för 

besökare från andra delar av staden. Bredängs bibliotek är dock först och främst ett 

stadsdelsbibliotek, och informanten där menar att de kanske egentligen skulle behöva 

andra, större lokaler för sin verksamhet. Detta är något som även Fant tar upp i sin 

uppsats om tunnelbanebiblioteken; läget är bättre efter flytten, men de mindre lokalerna 

har medfört att kvalitén på verksamheten har försämrats, med bland annat färre 

studieplatser. Kanske kan man säga att det nya läget vid tunnelbanan är positivt för 

besökare från andra delar av staden, men negativt för de användare biblioteket i första 

hand ska vara till för, nämligen de boende i Bredäng. 

 

I Kristiansens studie framför en av informanterna uppfattningen att den större 

tillgängligheten på de undersökta biblioteken medför att människor med olika problem 

använder biblioteket som en plats att värma sig. Det är något som nämns även av flera 

informanter i denna undersökning, men denna användning av biblioteksrummet menar 

vi inte har så mycket med själva läget att göra, som med att folkbiblioteket är en plats 

som är öppen för alla, där det är tillåtet att vistas längre stunder utan att behöva betala 

inträde eller köpa någonting. 

 

I sin artikel om bibliotek i köpcenter, framhåller Morris & Brown vikten av att 

biblioteket är visuellt attraktivt för att passa in i den kommersiella kontexten där. Detta 

menar vi stämmer in väl på Kista bibliotek. Det måste också sägas gälla för 300m², som 

vissa besökare till och med har misstagit för en bokhandel. Kulturhuset mitt i 

Stockholm är också visuellt attraktivt. Plattan ligger på entréplan, men informanten där 

menar att en lämpligare placering kanske skulle vara längre upp i huset, då detta 

bibliotek har ett tydligt fokus på sitt profilerade bestånd av litteratur för vuxna, och vill 

kunna erbjuda en lugn och rofylld miljö. I sin uppsats om just Plattan, skriver 

Hesterman att dess tänkta målgrupp förmodligen skulle ta sig till biblioteket oavsett var 

i staden det ligger. En av Hestermans informanter säger att det huvudsakligen är menat 

att användarna ska göra relativt korta ärenden på Plattan, och inte stanna där någon 

längre stund. Närheten till kommunikationer, med T-centralen alldeles intill, gör att en 

av Plattans funktioner är som hämtstation för reserverade böcker. Användarna kan där 

snabbt låna och återlämna böcker på vägen till eller från jobb och skola. Denna funktion 

finner vi på flera av biblioteken i vår undersökning. 300m² har många reserverade 

medier från andra bibliotek i Göteborg, som användarna tycker det är smidigt att hämta 

just där, då det ligger så bra till. Tunnelbanebiblioteken Sture och Bredäng får förstås 

också den här rollen, genom placeringen vid tunnelbanan. 

 

Flera av våra informanter menar att det finns ett behov av bibliotek i stadens centrum, 

inte minst i stadens kommersiella centrum. Det öppna, icke-kommersiella 

biblioteksrummet behövs för mångfalden i centrum, vilket är en mening som också 

uttrycks av Greenhalgh, Worpole & Landry. Även Kulturrådets skrift 

Folkbibliotekslokaler: en handbok lyfter fram bibliotekets betydelse för balansen i ett i 

övrigt kommersiellt område. 
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5.4 En gemensam profil? 

I den avslutande av våra forskningsfrågor undrar vi om det går att urskilja en gemensam 

profil för våra undersökta bibliotek, och hur denna i så fall ser ut. I våra resultat har vi 

inte lyckats identifiera någon gemensam profil för alla fem bibliotek. Detta kan, 

åtminstone delvis, förklaras med att ett par av dem är stadsdelsbibliotek, som har flyttats 

till ett annat läge i sina respektive områden. Kista bibliotek finns visserligen i ett 

köpcenter, och Bredängs bibliotek sitter ihop med en tunnelbanestation, men de är 

fortfarande stadsdelsbibliotek, med relativ bredd på verksamheten. Kista bibliotek är 

dessutom så mycket större än de övriga, att det på flera punkter skiljer sig från resten. 

Det går dock att finna vissa karaktäristiska drag som binder samman flera av biblioteken 

i studien. Mest gemensamt har Stadsbiblioteket 300m², Sture bibliotek, och Bibliotek 

Plattan. Dessa bibliotek är nischade, eller profilerade, och kan kallas för kompletterande 

bibliotek. De har alla begränsad yta, och är inte avsedda att ha en bred, traditionell 

biblioteksverksamhet. På dessa bibliotek används begrepp som “lättillgängligt” och 

“den tredje platsen” när verksamheten beskrivs. Dessa bibliotek ska snabbt och effektivt 

serva användarna genom att erbjuda smidig upphämtning av reserverade titlar, och 

användaren behöver oftast inte ta kontakt med personalen. Detta skulle även kunna 

sägas gälla för Bredäng, dit folk tack vare läget lätt kan ta sig för att låna en särskild 

bok. Samtliga fem bibliotek i studien kan sägas fungera som skyltfönster för biblioteken 

i staden, ett slags lättillgänglig ingång in i biblioteksvärlden. Detta är allra tydligast för 

300m², Sture och Kista, men kan sannolikt sägas vara sant också för Plattan. I Bredäng 

gäller det kanske dock i något mindre utsträckning. Denna marknadsförande funktion 

går direkt att koppla till att biblioteken ligger på platser där mycket folk är i rörelse. 

 

Ett intressant resultat av undersökningen, är att samtliga bibliotek används på ett i 

många fall likartat sätt, även de tre som är mer profilerade. Kristiansen menar i sin 

uppsats att de bibliotek hon undersökt på flera sätt kan ses som innovativa, men att de 

samtidigt fortfarande har en stark koppling till den traditionella biblioteksrollen. Detta 

framgår tydligt i vår studie, där de fem biblioteken alla har lägen som gör dem speciella, 

och i flera fall ett bestånd som har en klar profil. Ändå är verksamheten och 

användningen där, liksom efterfrågan, i mångt och mycket traditionell. Med detta menar 

vi nu inte enbart litteraturförmedling, utan också det öppna biblioteksrummet som plats, 

och de övriga tjänster som har kommit att förknippas med folkbiblioteken, inte minst 

tillhandahållandet av teknisk utrustning för användarna. Det verkar som om var 

folkbiblioteken än placeras, och hur de än profileras, så används och fungerar dessa 

relativt traditionellt. Även de mer profilerade biblioteken, med liten lokal, används som 

en plats att vistas under dagarna. Vanliga tjänster som kopiator och skrivare efterfrågas 

på samtliga bibliotek. Internetdatorerna är upptagna stora delar av dagen. Behovet av en 

sådan plats som den folkbiblioteket är, och sådana tjänster som det erbjuder, verkar vara 

stort. 
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6 Slutsatser och Diskussion 

I detta kapitel presenteras undersökningens slutsatser, där uppsatsens forskningsfrågor 

besvaras. Därefter följer en diskussion om uppsatsens resultat, och avslutningsvis 

lämnas förslag till vidare forskning. 

6.1 Slutsatser 

 Vilka funktioner går att identifiera på de undersökta biblioteken? 

 

Alla undersökta bibliotek har drag av de fyra olika funktionerna i Anderssons och Skot-

Hansens modell. Dock finns det roller som är mer respektive mindre framträdande än 

andra på de fem biblioteken. Det finns funktioner som har fått stå tillbaka för att ge plats 

åt bibliotekens särskilda profiler, och det finns funktioner som framträder extra tydligt 

som en följd av profilerna. De bibliotek som i verksamheten har tydligast fokus på 

rollen som kulturcenter är Plattan och Sture bibliotek. Dessa bibliotek arbetar mycket 

med kulturinriktad verksamhet, och har bestånd med uttalad kulturinriktning. Kista och 

300m2 kan sägas ha tydliga funktioner som informationscenter. De används på lite olika 

sätt, men spelar båda en viktig roll i sina områden för att möta användarnas 

informationsbehov. I rollen som kunskapscenter utmärker sig främst Kista och Bredäng, 

och även när det gäller rollen som socialt center är det dessa bibliotek som främst 

utmärker sig. Kista bibliotek har i vår analys en särställning vad gäller alla fyra roller, 

då det är ett stort bibliotek med en betydligt mer omfattande verksamhet än de andra. 

Biblioteket har större lokaler och resurser, samt bredare bestånd och 

programverksamhet. 

 

 På vilket sätt kan det fysiska läget märkas i de undersökta bibliotekens 

verksamhet? 

 

Biblioteken i studien är alla placerade i nära anslutning till handel och/eller 

kommunikationer i större städer. För alla bibliotek utom Kista kan detta sägas ha fått till 

följd att lokalerna är små, vilket bland annat påverkar storleken och bredden på 

bestånden. Detta verkar vara negativt främst för Bredängs bibliotek, som eventuellt 

skulle behöva större lokaler för sin verksamhet, då detta är ett stadsdelsbibliotek med 

bredare profil än några av de mer nischade biblioteken i studien. I Stures fall påverkar 

placeringen i en tunnelbanestation även bibliotekets synlighet negativt. En stor fördel 

med läget för samtliga bibliotek är dock att tillgängligheten upplevs som stor, då de dels 

befinner sig på platser där mycket folk är i rörelse, och dels nära de allmänna 

kommunikationerna. Som en följd av detta hittar många nya besökare till biblioteken, 

då dessa upplevs ha lägre trösklar än andra bibliotek. Det centrala läget gör att 300m² 

även får många besökare från förorten, och biblioteket används också mycket av 

turister. Tunnelbanebiblioteken kan ibland uppleva ljudet från tunnelbanan som 

störande, men detta ses inte som något större problem. Ett problem är dock det tuffare 

klimat som kan råda i de omgivningar där några av biblioteken finns. 300m² och Plattan 

har båda erfarenheter av kriminella och i vissa fall hotfulla besökare. 

 Går det att urskilja en gemensam profil för dessa bibliotek, och hur ser denna i 

så fall ut? 
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Biblioteken i studien skiljer sig åt på olika sätt. Till exempel är både Kista och Bredäng 

stadsdelsbibliotek, och Kista är ett stort så kallat fullskalebibliotek. Detta till trots, går 

det att finna en del gemensamma funktioner. Placeringen i nära anslutning till handel 

och/eller de allmänna kommunikationerna, gör att dessa bibliotek får en naturlig plats i 

många människors vardag. Reserverade böcker kan lätt hämtas upp på vägen till eller 

från jobb eller skola, eller i samband med att andra ärenden uträttas. Placeringen verkar 

också innebära att biblioteken upplevs som lättare att besöka, vilket gör att biblioteken 

drar till sig nya användare. Det går att säga att samtliga fem bibliotek, genom sin 

placering i staden, har en viktig funktion gemensamt; de utgör alla ett slags skyltfönster 

för biblioteksverksamheten, som kan utgöra en ingång till biblioteket i stort för många 

människor. Ett annat intressant resultat av undersökningen är att fastän alla bibliotek i 

studien har ett speciellt läge i staden, och fastän flera av dem har små lokaler och en 

tydlig profil på verksamheten, så är ändå verksamheten och användningen, till stor del 

likartad från bibliotek till bibliotek. Användningen av det fysiska biblioteksrummet och 

efterfrågan på teknisk utrustning är ändå sig lik. Det är tydligt att oavsett placering, 

nisch och profil, så ses biblioteket som en plats där man, utöver att låna olika typer av 

medier, även kan få sitta ner en stund, där man kan få teknisk hjälp, och där man kan få 

svar på sina frågor. 

 

6.2 Diskussion 

I denna uppsats har vi studerat fem bibliotek som alla är placerade där folk rör sig; i ett 

kommersiellt centrum eller i nära anslutning till kollektivtrafiken, eller både och. Ett av 

biblioteken ligger i ett köpcenter, två av dem är placerade i tunnelbanestationer, ett finns 

vid centrala Sergels Torg i Stockholm, och ytterligare ett är beläget vid lika centrala 

Brunnsparken i Göteborg. Läget gör dem speciella. Vi har, något förenklat, velat 

undersöka hur speciella.  

 

Kristiansen skriver i sin magisteruppsats, där hon har studerat Garaget i Malmö och 

Högdalens bibliotek i Stockholm, att dessa visserligen på flera sätt är innovativa, men 

att de ändå har en stark koppling till traditionell biblioteksverksamhet. Detta har vi 

funnit vara fallet även i vår studie. Det finns en kärna i folkbibliotekets verksamhet, 

som känns igen från bibliotek till bibliotek. Anderssons och Skot-Hansens modell 

speglar detta, de fyra fälten ringar in vad som har kommit att förväntas av ett 

folkbibliotek: funktionerna som kulturcenter, kunskapscenter, informationscenter, och 

socialt center. I varierande grad går dessa funktioner oftast att urskilja. De fem 

biblioteken i vår studie har alla ett speciellt läge i staden, flera av dem har relativt små 

lokaler till sitt förfogande, och ett par av dem har en tydlig profil i bestånd och 

programverksamhet, men den traditionella biblioteksrollen framträder ändå tydligt, i 

samtliga fall. Detta märks på vad biblioteken erbjuder, men det märks kanske än mer på 

hur biblioteken används, och vad användarna efterfrågar där. 

 

Folkbiblioteket är en institution i samhället, med en stor kultur- och läsfrämjande roll. 

Värdet av denna verksamhet kan inte nog betonas. Att biblioteket kommer närmare 

människorna, och genom ett synligare läge blir mer tillgängligt, är av stor vikt, menar 

vi. Folkbiblioteket har dock fler viktiga roller att spela. En av informanterna i vår studie 

lyfter fram idén om ett slags medborgarkontor, dit människor skulle kunna gå för att få 

låna en dator, eller annan teknisk utrustning som skrivare eller scanner, eller kopiator. 

På en sådan plats skulle det även gå att få hjälp med att till exempel skriva ett CV, eller 
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att förstå brev från myndigheter. Informanten upplever att behovet av sådan service är 

stort, och denna efterfrågan är något som flera av våra informanter tar upp. Det är 

tydligt att folkbiblioteket i dag ses som en plats där man kan få hjälp med sådana här 

saker. Även på det smalaste och mest profilerade biblioteket i undersökningen, 

Bibliotek Plattan, upplevs den här efterfrågan som stor, vilket vi menar kan förklaras 

med att det är just ett folkbibliotek på en central plats. Människor söker sig till 

folkbiblioteket av fler skäl än att låna böcker och andra medier. Det ses som en öppen, 

inkluderande plats, dit människor kan vända sig för att få information av olika slag, eller 

hjälp med att själva söka information, eller för att få låna tekniska hjälpmedel i 

anknytning till detta. Biblioteken i vår studie utgör inga undantag. Ett folkbibliotek är 

ett folkbibliotek, oavsett profil och placering. Även om biblioteket inte erbjuder 

exempelvis scanner eller kopiator, vilket är fallet på ett par av de undersökta 

biblioteken, så finns det en förväntan på att dessa ting ska finnas där, eller att de i varje 

fall skulle kunna finnas där. Det vore därför inte fel att påstå att folkbiblioteket, 

åtminstone till viss del, har tagit rollen som det ”medborgarkontor” en av våra 

informanter talar om. Den större synligheten och tillgängligheten, som det speciella 

läget innebär för biblioteken i vår studie, gör att fler människor hittar till dessa platser, 

vilket är värdefullt. I de fall de efterfrågade tjänsterna saknas, kan biblioteken ändå 

hänvisa vidare. 

 

Folkbiblioteket är ett öppet och inkluderande rum bland annat för att det inte kostar 

någonting att vistas där. Besökaren behöver inte köpa någonting, inte uppvisa 

medlemskort för att få komma in. Det finns inte många liknande platser i dagens 

samhälle, menar en av våra informanter, men det finns ett behov av dem. Också detta 

märks tydligt på de bibliotek vi har undersökt. Fastän flera av dem har små lokaler och 

inte så många sittplatser, stannar besökare gärna där en stund, ibland långa stunder. Att 

en institution som folkbiblioteket får ta plats i stadens centrum har ett starkt symboliskt 

värde, som en annan av våra informanter påpekar. Dels som kulturinstitution betraktat, 

att människor får närmare till kulturen; men lika mycket som det öppna rum det är, och 

de värden det står för. Vi anser att det är av stor vikt att folkbibliotek finns där mycket 

folk är i rörelse. Stor synlighet och tillgänglighet leder till de ”låga trösklar” som några 

av våra informanter har talat om. När biblioteket blir synligare blir det en mer naturlig 

del av människors vardag. Det blir lättare för människor att hitta dit, och att därmed få 

ta del av de medier och tjänster som där erbjuds. Att biblioteket ska finnas där folk rör 

sig är ingen ny tanke, vilket vi har visat i tidigare kapitel, och det är inte svårt att förstå. 

Folkbiblioteket ska ju vara till för folket. Vi har studerat bibliotek i Stockholm och 

Göteborg, och i biblioteksplanerna för dessa båda städer framhålls just ökad synlighet 

och tillgänglighet. I planen för Stockholms bibliotek, Bibliotek i rörelse, nämns även en 

önskan att biblioteken ska finnas som en del av människors vardag. Detta tycker vi är 

ett mål värt att sträva mot. 

 

Fant skriver i sin magisteruppsats om Stockholms tunnelbanebibliotek, att en av 

tankarna bakom dessa var att de genom den speciella placeringen skulle locka till sig 

nya användare, människor som tidigare inte varit så flitiga biblioteksbesökare. De här 

biblioteken skulle, var förhoppningen, få en marknadsförande funktion för stadens 

övriga biblioteksverksamhet. Detta är en funktion som vi har funnit stöd för i vår studie, 

där flera av informanterna berättar om hur nya användare har hittat till biblioteket som 

en följd av läget, och hur det fungerar som ett slags inslussning till 

biblioteksverksamheten i stort. De ”låga trösklarna” som läget innebär gör det lättare att 

slinka in på biblioteket i samband med andra ärenden. De oplanerade besöken, 
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spontanbesöken, ökar också tack vare detta. När vi i början av undersökningen ställde 

oss frågan om huruvida de här fem biblioteken med deras speciella lägen kunde sägas 

ha en gemensam profil, då har åtminstone en del av svaret visat sig vara att de alla kan 

sägas ha den här marknadsförande funktionen. De fungerar helt enkelt som skyltfönster 

för folkbiblioteken, och den rollen är något som direkt kommer av att de ligger där de 

ligger. I ett köpcenter, i en tunnelbanestation, eller i hjärtat av staden, där blir 

biblioteken en synligare och mer tillgänglig del av människors vardag, och detta leder 

verkligen till att nya användare får upp ögonen för vad folkbiblioteket har att erbjuda. 

 

Som nämnts ovan, anser vi att uppsatsens teoretiska utgångspunkt, Anderssons och 

Skot-Hansens fyrfältsmodell över folkbibliotekets funktioner, på ett rimligt sätt fångar 

de olika roller biblioteket spelar i samhället, och modellen har varit användbar för vår 

undersökning. Teoretiska modeller har dock, ofrånkomligen, sina begränsningar. Rollen 

som skyltfönster för biblioteksväsendet i stort, vilken vi har identifierat hos biblioteken i 

vår studie, verkar inte på något uppenbart sätt höra hemma i något av fälten i 

Anderssons och Skot-Hansens modell. Det skulle möjligen kunna gå att koppla 

skyltfönsterfunktionen till rollen som kunskapscenter, då detta fält innehåller 

undervisning i biblioteksanvändning, men detta skulle samtidigt kunna vara att tänja 

alltför mycket på gränserna för det fältet. Vi nöjer oss därför med att i stället konstatera 

att teoretiska modeller inte rymmer hela verkligheten. 

 

Ett par saker bör även, avslutningsvis, sägas om urvalet av bibliotek i den här studien. I 

Stockholm finns det för närvarande tre tunnelbanebibliotek, och i kapitel 4.2 Urval, talar 

vi om att den ursprungliga tanken var att inkludera samtliga dessa i vår undersökning, 

men att ett av dem avböjde medverkan, med hänvisning till tidsbrist. Som det femte 

biblioteket i studien valdes då i stället Kista bibliotek. Detta ligger i ett köpcenter, vilket 

innebär att dess läge gör det relevant för vårt syfte. Dock skiljer sig Kista bibliotek 

tydligt från de övriga biblioteken i studien, genom dess storlek och bredd. Detta är 

något som vi genom arbetets gång har varit medvetna om skulle kunna utgöra ett 

problem, och på vissa punkter har det varit uppenbart att Kista bibliotek är betydligt 

större än de övriga. Det går dock att hitta skillnader och likheter mellan flera av 

biblioteken i urvalet, och vi har ändå funnit att samtliga bibliotek just genom deras 

speciella lägen har en hel del gemensamt, vilket har varit relevant för vår undersökning. 

Något annat som, än en gång, bör nämnas angående urvalet, är att samtliga studerade 

bibliotek är belägna i Stockholm eller Göteborg. Det går inte att utesluta att resultatet 

hade kunnat bli något annorlunda om undersökningen även, eller i stället, hade 

innefattat bibliotek med liknande lägen i andra städer. 

 

6.3 Förslag till vidare forskning 

I denna studie har vi valt att fokusera på hur biblioteken fungerar i relation till läget. Ett 

förslag till vidare forskning är att undersöka vad användarna tycker om bibliotek 

placerade på dessa platser. Vad vill de att ett bibliotek ska erbjuda, och var ska det vara 

placerat för att bäst uppfylla användarnas behov? I vår studie har vi inte heller 

undersökt hur ett bibliotek påverkar området där det är placerat. Hur påverkas butiker 

och andra verksamheter i närområdet när ett bibliotek placeras i en kommersiell miljö, 

och vad tycker allmänheten och butiksinnehavare? Detta anser vi vara intressanta frågor 

för vidare forskning. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

INTERVJUGUIDE: 

 

Bibliotek 

o Hur länge har biblioteket funnits? 

o Syfte, fokus, målgrupp? 

o Vad finns här, vad finns inte här, och varför? 

 

Användning 

o Upptagningsområde? 

o Vilka är användarna, icke-användarna? 

o En vanlig dag? 

o Vad gör användarna? 

o Användningen av de olika avdelningarna, medierna? (används bibl. som fokus 

tänkt?) 

o Frågor i disken? 

o När används biblioteket som mest? 

o Programverksamhet? 

o Det som saknas? 

 

Läge 

o Vad innebär detta läge för biblioteket, plus och minus?  

o Vad betyder det för biblioteken i stort?  

o Nya användare 

o Skiljer sig biblioteket från andra? Hur?  

o Vad betyder läget för ett bibliotek? 

o Framtiden? 


